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На основу члана 57 закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 25/15, 68/15, 62/16) Школски одбор МШ “Станислав Бинички“,
Београд, на седници одржаној 15.09.2022 донео је:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ
БЕОГРАД
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

1.

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

Музичка школа „Станислав Бинички“ са седиштем у Сењачкој улици број 31, у Београду,
општина Савски венац, поред матичне школе, која се налази на адреси седишта (одељење
Сењак) у саставу школе су и два издвојена одељења на територији општине Нови Београд, и то
у улици Булевар Зорана Ђинђића 152а (одељење „А“) и у Гандијевој улици 138а (одељење „Б“).
Одељење „Сењак“ смештено је у зиданом
грађевинском објекту, солидној грађевини од
чврстог материјала, али су потребна додатна
улагања за редовно и инвестиционо
одржавање објекта. Евидентиран проблем
прокишњавања због поломњених салонит
плоча и труле кровне конструкције покушали
смо да решимо обраћањем локалној
самоуправи. Укупна површина корисног
простора износи 470м2 . У оквиру наведено
површине налазе се следеће просторије за рад
и одржавање наставе:

12
учионица
предвиђених
за
индивидуалну наставу,

1 учионица предвиђене за групну
наставу,

1 концертна сала (која се користи и за
наставу),

1 зборница,,

4 канцеларије за рад ваннаставног
особља,

1 просторија за састанке

1 чајна кухиња,

2 санитарна чвора, 1 котларница, 3
ходника, 1 магацин, 1 архива и простор у коме
живе бивши домари са породицама.

Матична школа на Сењаку

Одељење ,,Сењак''
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Одељење „Б“ налази се у монтажном објекту,
има укупну површину од 250м2, у оквиру које
се налази: 6 учионица предвиђених за
индивидуалну, 1 учионица предвиђена за
групну наставу,1 концертна сала (која се
користи и за наставу), 1 зборница, 3 санитарна
чвора, 1 чајна кухиња и 2 просторије које
користе спремачице.
Ово одељење смештено је у монтажном
објекту са сопственим грејањем на струју. Из
сопствених средстава, захваљујући уплатама
родитеља у ђачки фонд и ово наше одељење је
одржавано. Две просторије и један санитарни
чвор користи спремачица која живи у делу
објекта.

Одељење ,,Б''

Одељење „А'' налази се на адреси Булевар
Зорана Ђинђића број 152а. У објекту
површине 1401,39 m2.
На одељењу се налази:

19
учионица
предвиђених
за
индивидуалну наставу где су посебно
издвојене учионице за удараљке и хармонику
због специфичности самих инструмената,

2 учионице на првом спрату
предвиђене за групну наставу

1 концертна сала (која се користи за
наставу хора и оркестра) смештене у
приземљу објекта,

1 зборница,

1 чајна кухиња,

3 санитарна чвора.

3 ходника,

1 архива

1 помоћна просторија за спремачице,

1 канцеларија.
Одељење „А“ се загрева у оквиру система
даљинског грејања.

Одељење ,,А''
Сва школска одељења су смештена у урбаним деловима града, са добрим саобраћајним везама и
свим потребним инфраструктурним елементима. Социјално – економски услови живота и рада
запослених се у датим околностима крећу у оквирима стандардног положаја просветних
радника у целој земљи.
Наставни процес се у целости одвијао у складу са Годишњим планом рада реализовано је низ
активности које су омогућиле квалитетно реализоване како непосредних тако и онлајн
активности.
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2.

ИНСТРУМЕНТИ, НАСТАВНА СРЕДСТВА И ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ

У школској 2021/2022. години школа је располагала следећим бројем инструмената и наставних
средстава:
Инструменти
Клавир, пианино
Виолина
Хармоника (клавирска)
Виолончело
Контрабас
Гитара
Флаута
Кларинет
Добош
Тимпани
Даире
Ксилофон

51
72
30
30
3
13
36
19
1
1
1
1

број

Остала наставна средства
Компјутери
Лаптоп
Пројектор
Видео бим

број
12
5
1
1

Коришћењем наведених инструмената и других наставних средстава у школи, настава се
одвијала уредно и благовемено. Мада је већем броју инструмената век трајања истекао,
редовним одржавањем и генералним поправкама исти су оспособљени и коришћени током целе
године захваљујући уплатама родитеља у ђачки фонд.
 Интернет на одељењу А функционише од другог полугодишта школске 2021/22. уз
велико залагање и сталну комуникацију уведен оптички брзи интернет. Сада смо сви
повезани АМРЕС мрежом што је велики успех јер мало школа је приступило овој
академској мрежи која је намењена и за просвету. Склопили смо уговор са МТС и
АМРЕСОМ за сва одељења школе.
 Свечану салу на Сењаку опремили смо новим столовима, а у канцеларијама за
рачуноводство и помоћника директора урађени су сто и ормани;
 Купљено је 9 пултова за оркестар;
 Сређено је поткровље на А одељењу, ставњена су три кровна прозора и ламинат, урађено
је осветљење у две учионице и урађени ормани, купљени су клима уређај и норвешки
радијатор;
 Одељење Б је окречено и урађено је осветљење у ходнику, направљени су ормани за
инструментаријум, купљен је штампач, постављење су и тракасте завесе у више
просторија;
 Клавирштимери су прегледали клавире и два су репарирали. Они су у солидном стању и
дају велике могућности за реализацију квалитетне наставе;
 Купљени су делови за гитару, виолину и виолончело, гудала и футроле, поправљен је
кларинет;
 Континуирано је праћена потрошња и у складу са истом вршена набавка
дезинфекционих средства, маски, средстава за дезобаријеру...
 Редовна набавка папира, фломастера за табле, одржавање фотокопир апарата;
6
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 Набавака компјутера за учионице и зборнице како би се могло приступити ЕС дневнику,
али и у наредном периоду школа ће планирати набавку ИКТ средстава.
 Потребно је да шефови одсека редовно информишу управу о потребним средствима за
рад како би школа планирала набавку.
3.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

У току школске 2021/2022. године у МШ „Станислав Бинички“ био је запослен укупно 81
радник. Од наведеног броја запослених на извођењу наставе било је ангажовано 67 наставника.
Административне, организационо – правне и кадровске послове, као и финансијско –
рачуноводствене послове, обављала су два радника одговарајуће врсте и степена стручне
спреме. Помоћне послове (чишћење, чување и одржавање простора и инструмената) обављало
је 7 радника, од чега 6 спремачица и 1 домар.
Поред запослених у радном односу на неодређено време по потреби су ангажовани кадрови за
рад на одређено време, и то у случајевима одсутности због коришћења боловања, породиљског
одсуства, односно у периоду спровођења па до окончања конкурсног поступка за пријем у
радни однос на неодређено време.
Име и презиме
1.
Живковић Мила
2.
Савић Бојан
3.
Живановић Верица
4.
Стојковић Тамара
5.
Рудић Маја
6.
Солдат Лорета
7.
Тимотијевић Катарина
8.
Тодоров Даринка
9.
Ловрић Цапарин Ниња
10.
Ћирковић Јелена
11.
Хаџиахметовић Сања
12.
Нешић Соња
13.
Ивановић Душан
14.
Ђукић Велимир
15.
Малетић Гордана
16.
Пралица Јелена
17.
Маројевић Горан
18.
Крушевац Милена
19.
Вучуревић Весна
20.
Пејчић Тамара
21.
Ивановић Ненад
22.
Симоновић Александар
23.
Колшинац Бојана
24.
Јовановић Владан
25.
Вујић Светозар
26.
Делић Милош
27.
Вукмановић Милена
28.
Цветковић Соња/Вељко Прибић
29.
Килибарда Јелена
30.
Милошевић Бугариновић Ана
31.
Симоновић Предраг
32.
Живић Милош
33.
Ивановић Гордана

Предмет
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Хармоника
Хармоника
Виолина
Виолина
Виолина
Виолина
Флаута
Флаута
Кларинет
Гитара
Гитара
Гитара
Контрабас
Удараљке
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Хармоника
Виолина
7

Одељење
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
С
С
С
С
С
С
С
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4.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Стикић Марјановић Соња/Милица Димитријевић
Кремзер Даница
Шаренац Јелена
Мићковић Филип
Живковић Драгана
Михајловић Јованка
Бермел Лариса
Јовановић Бојана
Томић Александра
Кадић Лидија
Пандуровић Павлетић Наташа
Тодоровић Милица
Ђокић Милица
Насуовски Милица/Марко Алтман
Симић Марија
Аћимовић Небојша
Ђекић Мина
Јанчић Сања
Радуловић Ивана
Миловић Дејан
Вујичић Неда
Живојиновић Лидија
Крстић Јасмина
Ђурђевић Ђурђица
Петра Божовић
Лончар Алекса/Степић Драгана
Бајчета Тања
Недовић Јелена
Ивановић Симоновић Ивана
Радосављевић Валентина
Манић Јелена
Штрбац Јелена
Невајда Јана
Ерна Ачкун

68.

Ирена Мучибабић

69.
70.
71.

Ђорђе Милошевић
Бранка Ђорђевић
Марија Ненадовић/С.С.Марјановић

Виолончело
Виолончело
Флаута
Гитара
Соло певање
Соло певање
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Клавир
Хармоника
Хармоника
Виолина
Виолончело
Флаута
Гитара
УК, Корепетиција
Корепетиција
Корепетиција
Корепетиција
УК, Корепетиција
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо и теорија
Солфеђо, Хор
библиотекар
помоћник
директора
директор
педагог
виолончело

С
С
С
С
С
С
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
СА
А
А
АС
АС
Б
А
Ц
А
А
А
Б
С
А
С
С
С
А

УСЛОВИ ФАКТОРА СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

Сва школска одељења су смештена у урбаним деловима града, са добрим саобраћајним везама и
свим потребним инфраструктурним елементима. Наставни процес се у целости одвијао у складу
са Годишњим планом рада, а културни стандард и ниво опхођења наставног особља је јако
добар, што је од значаја за успостављање потребне сарадње са породицама ученика, као и
одговарајуће комуникације са ученицима, што је неопходан фактор за успешан васпитно –
образовни рад.
Највећи број ученика живи са родитељима у релативно задовољавајућим материјалним
условима, а већина има свој инструмент из главног предмета. Ученицима који нису имали
сопствени инструмент, омогућено је коришћење инструмента из школског фонда.
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5.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Ова школска година година испуњена је великом стручном и радном активношћу целог
колектива и поред епидемиолошких мера због КОВИДА 19. Концертна активност музичара која
је основна карактеристика и крајњи циљ учења музике била је видљива управо и у овим
условима. Рад, вежбање и презентовање резултата ученика и њихових наставника стално је у
жижи наставног процеса, тако да се до одговарајућих наступа и концерата долази кроз
ригорозну селекцију. Наставници су часове реализовали индивидуално и групно, а по потреби
су коришћени вибер, друштвеме мреже за комуникацију са ученицима и реализацију наставног
процеса. Сем редовне наставе богата концертна активност дата је у овом извештају о раду
школе у делу који се односи на наведено.
Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма за музичке
школе у трајању од 6 и 4 година за основну музичку школу. Школу тренутно на све три локације
(матична у Сењачкој 31, издвојено одељење у Гандијевој 138а, Нови Веоград и издвојено одељење ,,А“ у
Булевару Зорана Ђинђића 122а, Нови Београд. Одењење ,,Б'' у Гаандијевој 138а, на Новом Београду)
број ученика углавном креће од 860 до 880, где се музички образују и васпитавју кроз шестогодишње и
четворогодишње музичко школовање, а ово матично одењење похађа током последње деценије између
140 и 170 ученика.
Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд, као основна музичка школа обавља делатност основног
образовања и васпитања.
Данас смо највећа основна музичка школа у Србији по броју ученика. Успешно радимо на три пункта
пуних 70 година. Културна и јавна делатност основне музичке школе уско је повезана са њеном
образовном-васпитном улогом и чине је:
−
организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (појединци,
ансамбли, оркестри и хорови);
−
организовање концерата школских професора;
−
организовање концерата гостујућих музичких уметника;
−
активности везане за организовање ученичког учешћа на домаћим и међународним музичким
такмичењима (за појединце, камерне ансамбле, оркестре и хорове), смотрама, фестивалима и сличним
манифестацијама, као и самостално организовање оваквих манифестација;
−
организовање разних врста прослава, меморијала, размена, гостовања и сличних манифестација;
−
организовање предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за музичку
педагошко извођачку проблематику, али и оних активности које развијају компетенције наставника и
ученика;
−
организовање школских такмичења из свих предмета и на свим одсецима;
−
организовање медијских промоција разне врсте;
−
успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним културним институцијама,
локалним установама и установама на територији Србије;
−
уско сарађивање са свим музичким школама како основним тако и средњим;
−
промовисање музичког образовања како у установи тако и шире кроз сарадњу са локалном
заједницом, културним установама на нивоу локала и шире;
−
добра садања са родитељима, установама које промовишу уметност у земљи и иностранству.
Интересовање за музичко образовање је велико на свим општинама на којима ради школа (Савски венац
Нови Београд).
У Школи се оспособљавају ученици за музицирање на следећим инструментима :
1.
Клавир-25класа
2.
Гитара-5 класа
3.
Флаута-4 класа
4.
Хармоника- 5 класа
5.
Соло певање- 2 класа
6.
Виолина -6 класа
7.
Виолончело - 2 класе
8.
Контрабас -1 класа
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9.
Удараљке -1 класа
10.
Кларинет- 1 класа
У школској 2022/2023 години уписан је 181 редован ученик који ће од 1.9.2022 године наставу похађати
у матичној школи Анализирајући саме пријемне испите последњих школских година а највише у
2020/2021. И 2021/2022. констатујемо да је интересовање за похађање музичке школе изузетно велико па
тако број кандидата који су положили испит је далеко већи од тренутних потреба за попуњавањем класа
за све инструменте. Школску 2022/2023. Започеће школовање 850 ученика на три локације.
Распоред часова се израђује првенствено кроз усклађивање са распоредом часова ученика у основним
школама где се фокус ставља на реализацију наставе у супротним сменама од редовних основних школа,
Настава се реализује кроз шест радних дана у недељи имајући у виду усклађивање са појединачним
распоредом ученика у основној школи и основној музичкој школи.
концертне сале на свим одељењима музичке школе.
Настава се изводи индивидуално и групно током радне недеље шестодневне. Индивидуална је настава
инструмента и соло певача, а групна је разредна настава солфеђа и теорије, као и настава хора и
оркестра.Наставни час у индивидуалној настави траје 30 односно 45 минута, а у групној настави 45
минута.
Сви ученици имају два часа индивидуалне наставе и два часа наставе солфеђа недељно. Ученици шестог
разреда шестогодишње школе, првог и четвртог разреда чтверогодишње школе имају један час теорије
недеqно. Учници четвртог, петог и шестог разреда клавира, флауте и гитаре имају два часа наставе хора
недеqно, а ученици четвртог, петог и шестог разреда хармонике и гудачких инструмената. Ученици соло
певача имају један час упоредног клавира недељно.
Настава је организована у две смене у оквиру шестодневне радне недеље. Настава се изводи од 8.00 до
20.30 сати. На основу прописаних обавезних часова наставе и броја ученика, распоређених по класама, у
разреде и групе, утврђује се укупни годишњи фонд часова у школи.

6.

БРОЈ УЧЕНИКА

У школску 2021/2022. годину у МШ „Станислав Бинички“ уписано је 863 ученика, а до
15.09.2021. уписано је 888 ученика, од тога 88 у припремни разред.
Одељење
С (VI)
С (IV)
С (ПР)
Б (VI)
Б (IV)
Б (ПР)
А (VI)
А (IV)
А (ПР)
укупно

ПР
/
/
20
/
/
26
/
/
42
88

Укупно
169
9
20
203
0
26
385
9
42
863

∑
198

229
436

863

На одељењу ,,Б'' нема ученика са четворогодишњим трајањем основног музичког образовања.
Један број ученика првог и припремног разреда одустао је од школовања. То је уобичајна
појава, до које долази због несклада између жеља родитеља или ученика за музичким
образовањем и објективних могућности, односно индивидуалних способности ученика. Због
пресељења један број ученика наставио је музичко образовање у другим музичким школама у
Београду или у другим местима. Из истог разлога примљен је у школу одређен број ученика
других музичких школа. Један број ученика је, из здравствених или других разлога личне
природе, морао напустити школовање.
Наведени разлози представљају уобичајене појаве флуктуације ученика у току школске године.
Поред екстерне флуктуације, присутна је и интерна флуктуација ученика, односно премештање
ученика из класе у класу, због усклађивања распореда часова појединих наставника са
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обавезама ученика у редовном школовању. И у овим случајевима реч је о уобичајеним
разлозима прилагођавања и излажења у сусрет потребама и могућностима ученика.
Сви професори су уписивали једног или два ученика више од законом предвиђене норме (без
финансијске надокнаде) тако да у случају одласка неког детета потребан број фонда часова се
не смањује.
7.
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
(индивидуална, групна, корепетиција, додатна,
допунска, припремна настава, такмичења...)
Настава се одржавала у две смене у оквиру шестодневне радне недеље, са циљем да ученици
могу похађати наставу без изостајања из редовне школе. Наставни процес је органозован путем
индивидуалне (предметне) и групне (солфеђо, теорија , хор и оркестар) наставе како док се
настава реализовала непосредно тако и онлајн. Ученици су подељени у 52 класе (одељења), по
следећим одсецима: индивидуална настава (одсек клавира, одсек хармонике, одсек гудача,
одсек дувача, соло певања, гитаре и удараљки); групна настава (одсек солфеђа и теоријенастава хора, оркестра и камерне музике) и корепетиција.
Осим ученика у редовном основном музичком образовању, у школи су формирани припремни
разреди на сва три одељења. У припремне разреде уписују се ученици до навршених осам
година ради стицања основног музичког образовања и припреме за упис у први разред у
наредној школској години. 88 ученика распоређених у 5 наставних група.
Наставу солфеђа похађају сви ученици школе за основно музичко образовање, а ученици првог
разреда четворогодишње школе и завршних разреда имају и обавезну наставу теорије музике.
Настава солфеђа и теорије у току школске године се одвијала редовно, без прекида или застоја
у одржавању наставе, у случајевима одсутности са рада организоване су замене, тако да су
одржани сви часови наставе, у складу са законом и Годишњим планом. Наставу солфеђа и
теорије држало је 8 наставника на сва три одсека, како следи:
Поред индивидуалне и групне наставе у оквиру редовног школовања у основном музичком
образовању, ученици су похађали и обавезну наставу хора и наставу камерне музике. Настава
хора се одржавала на сва три одељења. У школи су постојала 2 оркестра, први – гудачки водио
је наставник Светозар Вујић, а други – оркестар хармоника, који је водио је наставник Душан
Ивановић. Наставу оркестра похађали су ученици четврте, пете и шесте године.
С обзиром на постојеће потребе корепетиције на појединим одсецима, организована је
корепетиција радом 5 професора.
У току школске године остварена је успешна сарадња са свим класама школе. Поред редовног
рада на припреми јавних наступа, на јавним часовима, концератима и такмичењаима, наши
корепетитори су обављали самосталан рад са ученицима, што је јако побољшало ниво
спремности ученика за јавни наступ, а отежано је било реализовати зацртано у другом
полугодишту због епидемије.
Сви наставни планови и програми у целости су извршени, програмски, садржајно и у
одређеним роковима, што значи да је наставни план и програм у потпуности остварен. Важно је
напоменути да у току целе школске године није долазило до прекида или застоја у раду и
одржавању наставе и остварен је пун фонд часова.
У складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, школска година
успешно је окончана на начин и по поступку који је прописало Министарство. У прилог томе
говоре чињенице о оствареном успеху ученика на крају школске године, резултати ученика на
пријемним испитима за упис у средње школе, средња са музичким школама и културним
институцијама, као и бројни успеси, награде и признања које су ученици постигли на
такмичењима.
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8.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор је орган управљања школом, који има 9 чланова а именује и разрешава оснивач,
на период од четири године. Председник Школског одбора је Дарко Манић.
Чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања утврђена је следећа надлежност
Школског одбора, где су се чланови истог на својим седницама које су биле онлајн или
непосредно бавили током школске године:

Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте као што су интерни
правилници,

Доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о
њиховом остваривању,

Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета,

Доноси финансијски план школе,

Усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,

Расписује конкурс за директора,

Разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и
остваривање образовно – васпитног рада,

Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора,

Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом
У школској 2021/2022. години седницама је руководио председник школског одбора Дарко
Манић. На седницама су доношене најважније одлуке из надлежности рада школског одбора,
како следи:

Усвајање извештаја о раду школе,

Доношење Годишњег плана,

Усвајање завршног рачуна,

Усвајање школског програма,

Усвајање извештаја о попису имовине и обавеза.
Поред наведених одлука Школски одбор разматрао је и остала питања из своје надлежности,
као што је спровођење конкурсних поступака, извођење санационих и осталих радова на
школским објектима, одржавање и набавка музичких инструмената и др. Сарадња са члановима
и председником школског одбора била је веома успешна.

9.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

У школској 2021/2022. години одржано је 8 седница. Запослени су редовно присуствовали
седницама. Изостајање са седница било је из оправданих разлога.
Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и директор школе. Статутом школе
утврђена је следећа надлежност Наставничког већа којим се бавио:

Организује рад и прати остваривање наставног плана и програма,

Именује менторе за праћење рада приправника,

Утврђује распоред часова наставног и других облика образовно – васпитног рада,

Утврђује садржај 40 – часовне радне недеље,

Додељује похвале и награде ученицима,

Утврђује предлог Годишњег плана рада школе,

Утврђује предлог Извештаја о раду школе,

Утврђује предлог извештаја о раду директора,

Утврђује предлог Школског програма,

Разматра молбе ученика и родитеља,
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Утврђује програм сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника,

Анализира стање опремљености поједињених наставних области опремом и наставним
средствима, као и степен њихове употребе у процесу васпитно – образовног рада,

Утврђује програм мера на увођењу иновација у образовно – васпитном процесу у складу
са планом и програмом,

Бира наставне облике и методе рада у складу са прописима,

Разматра учешће ученика на такмичењима и фестивалима и постигнуте резултате,

Прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационог периода,

Одлучује који ће се одобрени уџбеници и приручници користити у образовно –
васпитном раду,

Разматра Годишњи извештај о раду школе.
На седницма су разматрана питања и доношене одлуке из делокруга надлежности Наставничког
већа, и то:

Извештај о раду школе за протеклу годину,

Предлог Плана рада школе за следећу годину,

Школски календар,

Стање по класама,

Пријемни испити,

Предлагање кандидата за шефове одсека,

Стручни семинари,

Верификовање ученика који могу убрзано да напредују,

Предлог чланова жирија на такмичењима ван школе,

Стручно усавршавање наставника,

Концертна активност и аудиције,

Вођење школске документације,

Дисциплина у настави и ваннаставним активностима,

Реализација плана и програма по класификационим периодима,

Родитељски састанци-организација

Дежурства у школи,

Безбедност школских објеката,

Годиши испити и успех ученика,

Извештај о реализованом Школском развојном плану 2017-2022. и донет предлог за нови
Школски развојни план,

Молбе ученика,

Примена епидемиолошких мера за време ковида и др.
Наставничко веће је разматрало и друга питања из своје надлежности. У решавању свих питања
редовно је постизана пуна сагласнот свих чланова Наставничког већа, а одлуке су доношене у
складу са заједничким постављеним задацима и интересима и у задатим роковима.

10.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

У МШ „Станислав Бинички“ у складу са Законом, формиран је Савет родитеља, као саветодано
тело, које разматра питања из делокруга своје надлежности и помаже успостављању што
успешније сарадње између школских органа, наставника и ученика, односно родитеља.
Савет родитеља који броји 11 чланова организовао је 4 састанка непосредни или онлајн због
епидемиолошке ситуације, а бавио се питањима из свог делокруга:

Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор,

Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно – васпитног рада,
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Разматра намену коришћења средстава остварених од донација и средстава родитеља,

Разматра услове за рад школе,

Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика,

Разматра и друга питања утврђена статутом школе.
На почетку школске године, након избора представника класа, формиран је Савет родитеља
школе. У Савет родитеља школе ушао је по један представник са сваког одсека, али се гледало
да буду заступљени родитељи са свих одељења школе. Савет родитеља броји 11 чланова. За
председника Савета родитеља изабран је родитељ Будимирка Павловић.
На седницама су разматрана следећа питања: извештај о раду школе, Годишњи план рада
школе, извештај о раду директора, анализа успеха, награђивање ученика на крају школске
године, упис у нову школску годину, план радова које ће бити изведени у припреми за нову
школску годину, школски календар, концертна активност школе, такмичења и фестивали,
функционисање ученичког фонда и избор чланова школског одбора.
Сарадња са Саветом родитеља оцењује се као веома успешна.

11.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Током школске 2021/202. године педагошки колегијум одржао је 14 састанака на коме су се
разматрала питања и одлуке из делокруга његовог рада. Изузено плодоносан рад колегијума
јасно говори о томе да су се многа организациона питања нашла на дневном реду. Увидом у
записнике може се добити јаснија слика рада школе, а овом приликом издвајамо само
најзначајнија питања и тачке којима се колегијум бавио током школске године:

Фондови наставника и попуњеност класа;

Распоред часова, распоред дужурства (предлози);

Организација наставе уз поштовање препорука и упутстава;

Молбе ученика за прелаз из класе у класу, за убрзано напредовање, за признавање
премета, ослобађање од наставе хора, за промену статуса школовања, за исписивање;

Концертна активност ученика током године:

„Мала школа бонтона“ на Коларцу ,

Концерт у Музичком павиљону на Калемегдану,

Концерти ученика поводом Дана школе (на одељењима, у Београдској филхармонији,
Delta house-u)

Новогодишњи концерти на свим одељењима ;

Обележавање Школске славе Свети Сава пуштањем снимљеног Концерта ученика
поводом дана школе 25.05.2021.;

Обележавање Дана школе концертима ученика на одељењима и концертом ученика у
сали Београдске филхармоније и концертом наставника на Сењаку;

Концерт у Delta house-u и

Организација 10-тог отвореног такмичења ученика музичких школа Србије «Бинички»

Организација преслушавања, аудиција и одабир кандидата за учешће на такмичењима и
концертима;

Интерно стручно усавршавање у установи;

Организација акредитованих активности;

Анализа смерница за организацију наставе Актива директора музичких и балетских
школа Београда;

Мере за организацију такмичења и предлози за одлазак на такмичења;

Предлог набавке наставних средстава и текућих потреба школе за квалитетнију
организацију наставе;

Активности везане за формирање базе података школе;
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Информисање о активностима ЈИСПа;

ЕС дневник, организација интерних обука;

Именовање и предлагање чланова комисија за пријемне испите, такмичења,
преслушавања, секретаре жирија;

Анализа праћења епидемиолошке ситуације и предлагање мера;

Проток информација у колективу-предлагање нових облика ради боље комуникације;

Организација пријемних испита за упис у први разред и припремни разред за наредну
школску годину;
Ово је само део активности којима су се бавили чланови педагошког колегијума, а јаснија слика
може се видети у записницима рада овог органа.
12.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Током школске 2021/2022. Године била сам укључена у низ активности везано за
функционисање образовно васпитног рада у музичкој школи:
 Учешће у изради Годишњег плана рада школе;
 Учешће у изради Извештаја о раду школе
 Помоћ у реализацији састанака педагошког колегијума, Одењењког већа, Наставничког
већа, реализацији састанака тимова школе;
 Значајна пажња посвећена је протоку информација у колектуву везано за благовремено
информисање запослених, ученика, родитеља;
 Прикупљање информација и података за актуелне упитнике, чек листе, протоколе,
статистичке извештаје за Завод за статистику, Школску управу, МПНТР и др.
 Помоћ у организацији такмичења ,,Звуци флауте -Соња Трајковић“,;
 Подршка у организацији 10.отвореног такмичења ,,Бинички“;
 Подршка у организаци предавања за гудаче на одељењу Сењак и А;
 Учешће у организацији пријемног испита за упис ученика у музичку школу;
 Информисање запослених и ученика о упису у средњу школу;
 Обезбеђивању протока информација везано за такмичења у и ван школе;
 Пружању подршке у изради оперативних планова рада наставника;
 Пружању подршке у истраживању везано за рад Тима за самовредновање рада школе;
 Организовању заједничких састанака тимова и радионица у циљу дефинисања развојних
активности школе у наредних пет година, као и дефинисању ставки кроз сарадњу везано
за извештај о реализованом старом школском развојном плану;
 Писање Школског развојног плана-дигитална верзија;
 Писање извештаја о реализованом школском развојном плану;
 Елаборат за харфу и гитару-изрда;
 Елаборат за верификацију установе Сењак-подршка у изради елабората;
 Елаборат за верификацију установе А одељење -подршка у изради елабората;
 Елаборат за верификацију установе Б одељење -подршка у изради елабората;
 Компаративни приказ два правилника из 2010 и 2019 везано за испите, смотре, обавезне
програме за инструменте због организације рада школе;
 Предлагање активности интерног стручног усавршавања;
 Информисање о актуелностима везано за јачање компетенција наставника;
 Прикупљање података о извештајима индивидуалним наставника за стручно
усавршавање;
 Прикупљање распореда часова-индивидуалних;
 Саветодавни рад са родитељима везано за усвајање музичке писмености, радне навике,
обавезе у школи;
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 Сарадња са надлежним установама МПНТР, Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, у циљу имплементације
упутстава, реализацију обука;
 Обавештења везано за функционисање рада школе;
 Вођење записника већа, тимова, актива,...
Поред наведеног значајан акценат стављен на мотивисање колектива за стручно
усавршавање, а на професионалном плану активности стручног усавршавања су:
АКРЕДИТОВАНЕ АКТИВНОСТИ
СУ

Назив активности

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Програм обуке за запослене у образовању
/Дигитална учионица/дигитално компетентан
наставник – увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних (обука од јавног
интереса на листи министра
Обука за реализацију нових програма наставе
оријентисане ка исходима учења (обука од
јавног интереса на листи министра)
Вебинар „СА СТРУЧЊАЦИМА НА ВЕЗИ 2 –
БЕЗБЕДНО ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ“
Дигитално образовање 2022
Сусрети педагога Национално научни скуп
Педагошког друштва и Филозофског факултета
,,Образовање у време кризе и како даље“
„Превенција и борба против трговине
људима“ , МПНТР
Развој тестова знања и примена у
диференцирању учења и наставе, Завод
васпитања за вредновање квалитета
образовања

К/1
К/2
К/3
К/4
К1

Облик

Датум
реализације

Каталошки
бр.

Бр.
сати

Онлајн
обука

30.09.2021.

акредитован

19,5

К1

Онлајн
обука

23.11.2021.

акредитован

24

К3

Онлајн
вебинар
Онлајн
конференција
Онлајн научни
скуп

23.12.2021.

акредитован

4

08.04.2022.
09.04.2022.
07.05.2022.

акредитован

4

К1234

К34

обука

25.-27. maj
2022

К1

Онлајн обука

од 4.7. до
12.7.2022

акредитован

2

Акредитован
на листи
министра
Акредитован
на листи
министра

24

24

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА ПОЉУ ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Бр.

Назив активности

1.

Обука за ЕС дневник –континуирано се
реализује кроз инструкције и упутства
координатора

29.09.2021. Упутство за унос
података у Ес дневнику- часови, оцене,
владање, активности, изостанци, белешке.

27.09.2021. Упутство за одељењске
старешине – регулисање изостанака,
недоумице око уписивања часова

04.10.2021. Упутство за уписивање
часова солфеђа у односу на специфичност
рада школе

06.10.2021. Упутство за допунску и
додатну наставу

22.10.2021. Упутства- подешавање
радних недеља, уклањање редара, уношење
записника и појединачних долазака

04.11.2021. Упутство- исходи за
ученике првог разреда

К/1
К/2
К/3
К/4
К1

16

Облик

Датум
реализације

Непосредна и
онлајн интерна
обука

29.09.2021.
27.09.2021.
04.10.2021.
06.10.2021.
22.10.2021
04.11.2021.
29.12.2021.

Реализација
Помоћ у
реализацији
Присуство
Присуство

Број
сати/б
одова
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29.12.2021. Упутство за проверу
закључних оцена из свих предмета и владања
Развијање Међупредметне компетенције
Одговаран однос према здрављу , примена и
развијање, учествовало преко 40 колега.

К3

Онлајн
интерна обука

7.10.2021.

Присуство

6

Традиционални 23. Сусрети установа и
јавних предузећа, Образовни информатор
Кућа знања за успешно пословање (Ирена
Мучибабић, Бојана Трајковић)

К1

Обука

20.-23.09.2021

Присуство

24

Посета студената педагогије МШ,,Станислав
Бинички“ –студентска праксе
Професорке Емина Хебиб и Зорица Шаљић

К1234

Рад са
студентима

02.12.2022.

менторство

4

Пројекат ,,Да нас чујете боље и будете добре
воље“, Министарство праде, јавни позив

К3

конкурисање

14.02.2022.

10

К4

Чланак

17.02.2022.

К1234

Израда обуке

Јануар,
фебруар 2022.

Израда обуке

30

К1234

Израда обуке

Јануар,
фебруар 2022.

Израда обуке

30

К3

Зум предавање

22.02.2022.

Присуство

2

К1234

Обука- није
акредитована
МПНТР
Реализација
обуке

23.02.2022.
24.02.2022.

Присуство

16

08.03.2022.

Реализација

8

К1234

Члан комисије

10.03.2022.

Члан комисије

13.

Чланак Педагошке новине ,,Мора да може
другачије-реци стоп физичком кажњавању и
да позитивном родитељству, Центар за права
детета
Обука онлајн ,,Сос саветнице“, израда обуке
за ЗУОВ, МПНТР
Састанак 10.12.2022.
Обука онлајн ,,Обука примена приручникаКа сигурном и подстицајном школском
окружењу“, израда обуке за ЗУОВ, МПНТР
Републичка секција стручних сарадника
,,Дигитално безбедно“, Емина Бековић,
МТТТРС
Обука ,,Државна матура“ МПНТР, обука
модератора за рад са ученицима,
родитељима, наставницима
Обука ,,Државна матура“ МПНТР,
реализација обука са ученицима, МПНТР,
Хотел ,,Мона“
Час за лиценцу, Предраг Симоновић,
3.разред, комисија (Ђ. Милошевић, С.
Хаџиахметовић, И.Мучибабић
ге-мол скала
Ј.С. Бах: Полонеза, ге-мол
Кулау: Сонатина, Це-дур
Чајковски: Нова Лутка, Бе-дур, први став
Обрада података ,,Мишљење ученика о
МШ,,Станислав Бинички“- истраживање

Израда
пројекта- није
прошао
Чланак
ауторство

К1234

Истраживање

Фебруар/март
2022.

Обрада
података

20

14.

Обрада података ,,Мишљење наставник о
МШ,,Станислав Бинички“- истраживање

К1234

Истраживање

Фебруар/март
2022.

Обрада
података

20

Конференција ,,Чувам те“ МПНТР

К1234

20.04.2022.

Присуство

2

К1234

13.05.2022.

Присуство

3

17.

Регионална конференција ,,Позитивно
родитељство и деца у висококонфликтним
разводима, онлајн ЗУМ, Центар за права
детета
Седница Управног одбора Педагошког
друштва Србије

Конференција
– није
акредитована
Конференција
– није
акредитована

/

Седница

08.02.2022.

Присуство

1

18.

Спољњи сарадник МПНТР – Онлај ресурси
Превенција дигиталног насиља

К1234

Израда листе
онлајн ресурси

04.09.2021.

Израда листе

4

К1234

Обука

04.09.2021.

Присуство

16

19.

ТОТ обука Развој кључних компетенција за
целоживотно учење и општих
међупредметних компетенција , обука на
листи министра 610-00-00849-/2021-07
Обука Куршумлија

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

К1234

15.

16.

21.9.2021.

17
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Вебинар Подршка носиоцима система
осигурања квалитета рада школе, МПНТР

К1234

Вебинар

29.10.2021.

Присуство

2

Панел дискусија Заштита деце у случајевима
висококонфликтних развода, Центар за права
деце
Припрема за час ..На концерту класичне
музике“ израда за Дигиталну учионицу

К34

Онлајн
дискусија

29.09.2021.

Присуство

2

К1234

Израда
припреме

21.10.2021.

Израда
припреме

4

Внсент Ван Гог-сањар и сликар, Божидарац

К3

Онлајн
предавање

3.11.2021.

Присуство

2

Биографија Станислава Биничког, сајт,
часопис Просветионик

К1234

Чланак
сајт

06.11.2021.

Израда чланка

4

Упознајте Мокрањца, Божидарац

К1234

Онлајн
предавање

18.11.2021.

Присуство

2

26.

Сећање на професора Николу Поткоњака
Човек који је живео педагогију

К1

Чланак

22.11.2021.

Израда чланка

4

27.

Чланак за сајт ,,Уметничка радионица
Тарисио“

К1

Чланак

09.12.2022.

Израда чланка

4

28.

Девојчице у неформалном образовању
Центар за права детета

К3

Вебинар

30.11.2021.

Присуство

2

К123

Зум састанак,
предавање

02.12.2021.

Присуство

2

30.

Дефинисање задатака у настави који учење
чине ефикасним, Љиљана Вдовић,
Педагошко друштво Србије
Сазнајте ко је Корнелије Станковић?
Божидарац

К123

Зум предавање

20.01.2022.

Присуство

2

31.

Упознајте Станислава Биничког, Божидарац
(присутно 16 колега)

К12

Онлајн
предавање

Присуство

2

Упознајте Мокрањца, Божидарац (присутно
20 колега)

К12

Онлајн
предавање

18.11.2021.

Присуство

2

32.

Предавање Миодрага В. Богића и
обухваћене су теме: Увод у историју
гудачких инструмената; Гудачки
инструменти и њихова техничка
карактеристика; Чување и одржавање
гудачких инструмената и гудала.
Презентација Позитивног родитељства на
педагошком колегијуму, Центар за права
детета, брошура Реците стоп телесном
кажњавању и да позитивном родитељству
Онлајн концерт ученика школе поводом
школске славе Свети Сава

К1

Предавање

03.12.2021.

Присуство

2

К3

презентација

07.12.2021.

Присуство

2

К13

Активност/кон
церт

27.1.2022.

Присуство

2
6

Концерт ученика МШ,,Станислав Бинички“
Солистичка екипа Музичког фестивала у
Нишу
Фестивал музичких и балетских школа Ниш
2022.

К13

Активност/кон
церт

05.05.2022.

Присуство

2

К13

Активност/кон
церт

09.05.2022.

Присуство

2

Предавање Миодрага В. Богића и
обухваћене су теме: Увод у историју
гудачких инструмената; Гудачки
инструменти и њихова техничка
карактеристика; Чување и одржавање
гудачких инструмената и гудала.
Концерт DELTA HOUSE- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд

К1

Предавање

12.05.2022.

Присуство

2

К14

Активност/кон
церт

18.05.2021.

Присуство

2

Концерт на Сењаку поводом Дана школеконцерт ученика МШ,,Станислав Бинички“
Београд
Концерт у Београдској филхармонији
поводом Дана школе- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд
Радионица за израду новог школског
развојног плана

К14

Активност/кон
церт

20.05.2021.

Присуство

2

К14

Активност/кон
церт

24.05.2021.

Присуство

2

радионица

25.05.2022.

Присуство

6

20.
21.
22.
23.
24.
25.

29.

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.

К1234
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43.

44.

45.
46.

Спречавање трговине људима и децомПревенција и борба против трговине људима
у Србији
Примена правилника о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље
злостављање и занемаривање- провера
онлајн обуке (модерирање)
Такмичења
65.ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ,
10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ БИНИЧКИ

К1234

Обука – није
акредитована

К134

Обука онлајнприпрема за
модерирање

К13

Такмичење

09.05.2022.

К13

Такмичење

Од 14.03.2022.
21.03.2022.

25.05.2022.
26.05.2022.
27.05.2022.
05.05.2022.

Обука није
акредитована,
присуство
Провера
садржаја
онлајн обукеза модерирање
Присуство
колега

24

Помоћ у
организацији

8

8

2

Ирена Мучибабић
13.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ЧАСОВА - ЗАПАЖАЊА ДИРЕКТОРА, ПОМОЋНИКА
ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ
2021/2022. ГОДИНЕ

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – 3,84
Током посета часовима редовне, додатне, допунске наставе као и ваннаставним активностима
уочено је да велики проценат наставника ефикасно управља наставним процесом. Појединим
колегама дате су сугестије за ефикасније управљање, а хоризонтална размена која је видљива у
школи утиче на то да наставници испробавају разне технике како би мотивисали ученике за
напредовање како у индивидуалној тако и у групној настави. Видљиво повезивање градива са
претходно наученим и примерима из свакодневног живота, указивање на могућност коришћења
доступних ресурса како би ученици на занимљив начин савладали поједини музички захтев
кроз вежбање. Доступност онлајн ресурса даје могућност наставницима да кроз савете и
сугестије које упућују ученицима раде на превазилажењу баријера у учењу. Инструкције,
објашњења и питања наставника су јасна и прецизна придржавају се принципа поступности у
савладавању градива. Ученици имају слободу да постављају питања и траће савете, помоћ.
Најчешћи облик рада је индивидуални. Користе се наставна средства која су у функцији
унапређивања наставног процеса и постигнућа ученика. Оно што је отежавајућа околност је
чињеница да у музичкој школи нема много простора за организовање вршњачког учења, али ће
се у наредним годинама радити на стварању ових ситуација како би и овај тип учења који носи
низ благодети био видљив у учионицама индивидуалне наставе.
Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. (3,84)
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи 3.90
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове - 3.76
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе
(облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у
складу са специфичним захтевима радног процеса - 3.90
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености - 3.95
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења
(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) - 3.67
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне
изворе знања - 3.86
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2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика – 3,79
Наставници успешно превазилазе потешкоће око прилагођавања наставе, стављајући
фокус на потребе ученика. За ово су заслужни семинари који су организовани у ранијим
годинама, али и размена информација по одсецима на пољу унапређивања наставе што је
истраживање Предности и недостаци онлајн наставе потврдило као и праћење часова.
Прилагођавање је видљиво на часовима, ученици напредују својим темпом у савладавању
музицирања на музичким инструментима. Наставници подстичу ученике да напредују
сопственим темпом, уважавају њихове образовне и васпитне потребе али и тренутни степен
развијености појединих музички вештина. Додатни рад се спроводи са циљем проширивања
знања и припреме ученика за такмичења, у појединим ситуацијама се организује и допунска
настава навише у циљу превазилажења уочених проблема при савладавању програма наставе и
учења за музичке инструменте. Ради се на идентификацији ученика којима је потребна додатна
подршка. У одељењима/класама за сада смо идентификовали само ученике којима је у краћем
временском периоду потребна индивидуализација.
Чланови Тима за инклизивно образовање размењују информације са наставницима и кроз
хоризонталну размену утврђују се смернице за превазилажење уочених потешкоћа и
индивидуалном напредовању, које су углавном лако превазилазе и највише су везана за
моторику руку, шаке и прстију, а она је специфична за сваки музички инструмент, па се и вежбе
разликују од инструмента до инструмента.
Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. (3,79)
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика - 3.86
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним
карактеристикама сваког ученика - 3.90
2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и
васпитним потребама - 3.81
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и
плана индивидуализације - 3.81
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима
којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима - 3.51
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама
ученика - 3.87

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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2.3. Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу –
3,68
Да у великом броју посећених часова да се уочити да ученици стичу знања на часовима и
развијају вештине и компетенције. Наравно ово треба и јесте основа за организацију часова код
свих наставника-стицање знања на часовима. И у наредном периоду као и до сада неопходно је
посебну пажњу посветити организацији часова са већим степеном усвајања знања на истима.
Интерактивне технике иду у прилог наведеном. Постоје потешкоће око организовања
пројектне и тематске наставе због доминантне индивидуалне организације образовно васпитног
рада у музичкој школи. Наставници ученицима пружају корисне повратне информације са
циљем да ученици самостално напредују као и то да самостално могу проценити степен
усвојености знања и вештина када је реч о савладавању свирања на музичком инструменту.
Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.
(3,68)
2.3.1.Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да
примене научено и образложе како су дошли до решења - 3.86
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, праксом
и свакодневним животом - 3.86
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења - 3.90
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења - 3.19
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење - 3.33
2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ
наставника - 3.95

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4. Поступци вредновања су у функциjи даљег учења – 3,81
Наставници врше формативно и сумативно оцењивање. Формативно оцењивање је видљиво на
часовима, где повратне информације дате ученицима су у функцији напредовања ученика.
Доминирају вербалне формативне оцене. Наставници у већини ситуација дају потпуну и
разумљиву информацију ученицима о њиховом раду. Поједини наставници континуирано
процењују напредак ученика коришћењем различитих метода и техника оцењивања.
Правилником се предвиђа провера постигнућа ученика на сваком часу, што је видљиво код
већине наставника како на формативном, али и на сумативном нивоу. Ученицима су углавном
јасни критеријуми вредновања. Напредак ученика се похваљује. На мањем броју часова
ученици се оспособљавају да вреднују свој напредак и напредак других ученика јер доминира
индивидуална настава, па су ретке прилике за вршњачко учење.
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. (3,81)
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и
оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој
стручној школи) - 3.90
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања - 3.95
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2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду,
укључујући и јасне препоруке о наредним корацима - 3.52
2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу - 3.90
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика - 3.76

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан – 3,15
У већини случајева на часовима се уочава међусобно поштовање и уважавање међу
ученицима и наставницима. Наставници одржавају дисциплину према договореним правилима,
акценат на поштовању музичког бонтона иде у прилог компарацији са поштовањем правила у
учионици и у школи. Лични, професионални и социјални развој ученика подстиче се кроз
континуиран индивидуални рад, али и групни (групна настава) који је заступљен у мањем
обиму.
Ученици се подстичу да на часовима постављају питања, траже подршку. Већина ученика има
радне навике које су пресудне за успех у музичкој школи због потребе за континуираним
вежбањем на музичком инструменту како би се савладали музички захтеви везани за програм
наставе и учења у музичкој школи.
Већина ученика је заинтересована и активно учествује у раду на часу. Мотивација ученика се
подстиче применом различитих поступака: самостални рад ученика, истраживачки самостални
рад али и кроз учешће на смотрама, концертима, такмичењима, преслушавањима,
манифестацијама… Више од половине ученика школе током школске године имају прилику да
јавно изводе композиције, а сви ученици кроз смотре имају прилику да покажу и презентују оно
што су савладали на својим музичким инструментима током школске године. Број ових
активности у којима укључујемо ученике како кроз активно учешће, тако и кроз пасивно
(присуство концертима, манифестацијама, јавним наступима) независно да ли су оне
организоване офлајн или онлајн је такав да иде у прилог неговању музичке уметности од
најранијих дана музичког образовања и васпитања.
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан (3,72)
2.5.1.Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно
уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са
договореним правилима - 3.67
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове
различитости и претходна постигнућа - 3.67
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења - 3.71
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или
материјала - 3.90
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу
успеха - 3.67
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2.5.1.

14.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Стручна већа су органи у чији састав улазе наставници истог главног предмета или групе
сродних предмета. У школској 2021/2022. години одржано је од 6 до 9 састанака стручних већа
и то:

Стручно веће наставника клавира,

Стручно веће наставника хармонике,

Стручно веће наставника гудачких предмета,

Стручно веће наставника дувачких предмета, соло певања, гитаре и удараљки,

Стручно веће наставника теоретских предмета.
Стручна већа имају следеће задатке, утврђене статутом школе:

Распоређују ученике по класама и групама

Врше избор приручника и друге литературе и предлажу Наставничком већу њихову
употребу

Предлажу план стручног усавршавања наставника и прате учешће својих чланова у
реализацији програма усавршавања у оквиру већа, градских актива, стручних друштава и
удружења

Доносе закључке о оцени педагошко- васпитног рада наставника, узимајући у обзир
оцену органа који врши инструктивно – педагошки надзор

Предлажу директору школе састав испитних комисија

Програмирају и планирају образовно – васпитни рад сачињавањем глобалних и
оперативних планова за редовну наставу, допунски и додатни рад, јавне наступе, такмичења и
остале слободне активности

Остварују координацију и корелацију наставе главних и теоретских предмета

Операљтивно разрађују критеријуме оцењивања знања ученика, руководећи се датим
стручним упутствима

Пружају помоћ наставницима – приправницима

Информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима организације
васпитно – образовног рада и примењују их у раду

Остварују увид у реализацију васпитно – образовних задатака (ниво знања, успех
ученика, изостанци, тешкоће у савлађивању наставних програма) и предузимају мере за
доследније и успешније остваривање плана и програма васпитно – образовног рада.
Шефови стручних већа у школкој 2021/2022. години били су:
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Ана Милошевић Бугариновић – шеф одсека клавира за одељење „Сењак“,
Сања Хаџиахметовић – шеф одсека клавира за одељење „А“,
Милица Ђокић - шеф одсека клавира за одељење „Б“,
Марија Симић - шеф одсека хармонике,
Јелена Пралица - шеф одсека гудача,
Ивана Радуловић шеф одсека дувача, соло певања и гитаре,
Јана Невајда - шеф одсека солфеђа и теорије.

15.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ТЕОРЕТСКОГ ОДСЕКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Колектив стручног већа предмета Солфеђо и Теорија музике чине следећи професори:
1. проф. Радосављевић Валентина (одељење А)
2. проф. Бајчета Тања (одељење А)
3. проф. Ивановић Симоновић Ивана (одељење А)
4. проф. Манић Јелена (одељење А)
5. проф. Штрбац Јелена (одељење Б)
6. проф. Лончар Алекса (одељење Б)
7. проф. Недовић Јелена (одељење С)
8. проф. мр Невајда Јана (одељења А и С) руководилац стручног већа
На почетку школске године стављен је акценат на организацију наставе за време епидемије
вирусом COVID-19 и мерама које су предложене на Наставничком Већу (дежурство наставника,
поштовање дистанце, дезинфекција руку, обавезно ношење заштитних маски, дезобаријера). У
току школске 2021/2022 год. сви наведени наставници испоштовали су законом прописану
норму рада (план и програм) са пуним фондом часова 22+2(ДДН) и уредно водили школску
администрацију. Распоред часова прављен по нормалном режиму наставе од 45 мин. Од
почетка школске 2021/2022 год. (закључно са 31.08.2022. год.) одржано је укупно 13
планираних састанака (неки због епидемиолошке ситуације одржани он лајн), и то:09.09.2021;
29.09.2021; 27.10.2021; 13.12.2021; 18.02.2021; 22.12.2021; 07.02.2022; 22.03.2022;30.03.2022;
20.04.2022; 01.06.2022; 10.06.2022; 24.06.2022; 31.08.2022. На свим класификационим
периодима утврђени су успеси ученика, стање по класама, а на појединим и резултати са
одржаних такмичења у току оба полугодишта. Број ученика са почетка школске године (по
разредима и групама) неосетно је смањен на крају школске године. То су углавном неоцењени
ученици који су у току школске године или напустили школовање, прешли у неку другу школу,
или прешли на ванредно школовање. Детаљнији извештај достављен је у прилогу колега са
инструменталног одсека.
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ Настава у установи редовно је одржавана од почетка школске
године. Прво полугође је завршено 30.12.2021. године. Друго полугође је почело 24.01.2021.
год. са редовним часовима у установи. Од почетка школске године поштовала се препорука
Министарства Просвете око превентивних мера према вирусу COVID-19, који је на снази и од
претходне школске године. Планиране активности стручног већа Солфеђа и Теорије музике у
комплету су спроведене. Одржане су смотре ученика првог и другог разреда шестогодишње,
као и трећег четворогодишње у оквиру часа у периоду од 30.05, 31.05. и 01.06.2022. године са
унапред договореним пропозицијама (познате вежбе):
I разред – мелодијске вежбе C-dur; парлато вежбе бас кључ
II разред – мелодијске вежбе a-moll, d-moll, e-moll; парлато вежбе бас кључ
III разред четворогодишње – диктат Es – дур, Тест из теорије музике (интервали, акорди,
лествице, тетрахорди, квинтни круг), мелодијске вежбе до 4 предзнака, парлато вежбе бас
кључ.
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ГОДИШЊИ – ЗАВРШНИ ИСПИТИ Годишњем испиту приступили су ученици завршног
разреда шестогодишњег и четворогодишњег школовања и то у терминима писменог дела од
30.05 – 4.06.2022. и усменог дела 07. и 08.06.2022. год. по одељењима, и унапред утврђеној
сатници. У јунском испитном року испитима није приступило 5 ученика, од којих је само један
ученик приступио разредном испиту одржаном 25.08.2022. године. Сви остали ученици су у
редовном року успешно привели школовање крају. На крају школске 2021/2022 на нашем
одсеку НЕМА негативних и неоцењених ученика. Ове године пријемни испити за упис у СМШ
одржани су од 20-22.05.2022. год. На одсеку „МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ“ примљено је 6 ученика, а
на одсеку „МУЗИЧКИ САРАДНИК“
примњена су 2 ученика. Детаљан списак ученика је достављен и прочитан на седници
Наставничког већа одржаној 10.06.2022. год.
Од 20-22.06.2022. год. по унапред утврђеном распореду и сатници одржани су завршни испити
(разредни/ванредни). Комисија у саставу: Ј. Штрбац, Ј. Манић, мр Ј. Невајда.
Од 24-26.08.2022. год. по унапред утврђеном распореду и сатници одржани су
накнадни/ванредни испити. Комисија у следећем саставу: Т. Бајчета, Ј. Недовић, Ј. Манић.
УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ У Јануарском испитном року убрзано су напредовала два ученика.
ТАКМИЧЕЊА У првом полугођу одржано је Републичко такмичење, које је због
епидемиолошке ситуације оджано ОН ЛАЈН. На 29. Републичком такмичењу из солфеђа и
теоријских предмета, одржаном 04. и 05.децембра 2021. године у Београду, ученици ОМШ
„Станислав Бинички“ постигли су фантастичне резултате у свим категоријама:
Класа А. Лончар (одељење Б):
1. Дебељковић Михаило (Va) - 100; 2. Кобиљски Страхиња (Vб) - 96; 3. Маљковић Реља (Vб)
98; 4. Вундук Миа (VIб) - 98; 5. Мићановић Софија(VIб) - 96.
Класа И. И. Симоновић (одељење А):
1. Стојановић Искра (IIб) - 100; 2. Урукало Михајло (IIб) - 98; 3. Домазет Тамара (IIб) - 100; 4.
Драгишић Даница (IIIб) - 96; 5. Данић Андреа (IVб) - 98; 6. Јовановић Зоја(Vб) - 100.
Класа В. Радосављевић (одељење А):
1. Кравић Константин (IVб) - 100.
Класа Т. Бајчета (одељење А):
1.
Витас Исидора (IIIб) - 92; 2. Урошевић Александра (Vб) - 100; 3. Вујновић Вук Војин
(VIб) - 96. Класа Ј. Недовић (одељење Сењак):
1. Дрезгић Ана (IIа и IIб) - 99,33 и 100; 2. Јевтић Маша (IIIб) - 98; 3. Ђурић Матеа (IIIб)
- 88; 4.
Бугариновић Александар (IIIб) - 92; 5. Драгојевић Алекса (IIIб) - 94; 6. Дрезгић Сара
(Vб) - 100;
7. Броз Дуња (Vб) - 98; 8. Чикић Андрија (VIб) - 98; 9. Поткоњак Марко (VIб) - 93.
Класа Ј. Манић (одељење А):
1. Пајко Искра (IIб) - 100; 2. Мартиновић Анђелија (IIIб) - 100; 3. Лазић Вук (IIIб) - 100; 4.
Бојовић Вук (IIIб) - 98; 5. Јовичић Хелена (IVб) - 98; 6. Илић Теодор (IVб) - 94; 7. Плесник
Паола (Vб) - 96; 8. Ракановић Теодора (Vб) - 100; 9. Алексић Марта (Vб) - 100; 10. Јерковић
Теодора (Vа) - 95,33; 11. Јовићевић Јулијана (VIб) - 97; 12. Вукајловић Милош (VIа и VIб) –
99,66 и 100; 13. Јекић Лука (VIб) - 100.
Класа Ј. Штрбац (одељење Б):
1. Терзић Софија (ванредни ученик) VIб категорија – 87 поена, II награда
УКУПАН БИЛАНС: 40 НАГРАДА
- 38 ПРВИХ НАГРАДА – од којих је 15 са 100 ПОЕНА
- 2 ДРУГЕ НАГРАДЕ
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У другом полугодишту одржано је такмичење „Бинички“ (ниво Републичког такмичења) као и
2 Међународна такмичења. Сва ова такмичења су била организована уживо, или он лајн. На
одржаном такмичењу „Бинички“ (19.03.2022 год.) наши ученици остварили су следећи успех:
III разред: Станковић Сава, 98 бодова, I 8 награда, класа Ј. Штрбац; Папић Андреа, 94,66
бодова, I 13 награда, класа И. И. Симоновић;
IV разред: Кисић Милица, 96 бодова, I 3 награда, класа Ј. Манић;
V разред: Дебељковић Михајло, 100 бодова, ЛАУРЕАТ, класа А. Лончар;
VI разред: Вукајловић Милош, 100 бодова, ЛАУРЕАТ, класа Ј. Манић; Вундук Миа, 82,33
бодова, II 1 награда, класа А. Лончар; Мићановић Софија, 81,66 бодова, II 2 награда, класа А.
Лончар.
УКУПАН БИЛАНС: 7 НАГРАДА
На одржаном Међународном такмичењу УМБШС (2 и 3.04.2022) наши ученици су остварили
следеће резултате: (категоризација је формирана по годиштима ученика)
II б: Вук Лазић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Ј. Манић; Искра Пајко (теорија
музике) I награда – 98 поена, класа Ј. Манић; Мартиновић Анђелија (теорија музике) I награда 100 поена, класа Ј. Манић.
III б: Исидора Витас (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета;
IV б: Зоја Јовановић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа И.И.Симоновић; Вук Војин
Вујновић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета;
V б: Александра Урошевић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета.
УКУПАН БИЛАНС: 7 НАГРАДА
На одржаном Међународном такмичењу „Корнелије“ (6-8.05.2022) наши ученици су остварили
следеће резултате:
СОЛФЕЂО – Iа категорија: Андреа Панић, I награда - 99 поена, класа И.И.Симоновић;
СОЛФЕЂО – Iц категорија: Михаило Дебељковић, I награда – 99 поена, класа А. Лончар;
СОЛФЕЂО – Iд категорија: Магдалена Турудић, I награда – 98 поена, класа А. Лончар; Миа
Вундук, I награда – 90 поена, класа А. Лончар; Софија мићановић, I награда – 94 поена, класа
А. Лончар;
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - III а категорија: Андреа Панић, I награда - 96 поена, класа
И.И.Симоновић; Исидора Витас, I награда - 95 поена, класа Т. Бајчета; Искра Пајко,
I награда -90 поена, класа Ј. Манић. Вук Лазић, I награда - 100 поена, класа Ј. Манић. Вук
Бојовић, I награда - 100 поена, класа Ј. Манић;
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - III б категорија: Уна Анђелић, I награда - 94 поена, класа Ј. Штрбац;
Марио Капетановић, I награда – 94,5 поена, класа Ј. Манић; Јелена Јечменица, I награда - 98
поена, класа И.И.Симоновић; Милица Томић, II награда – 89 поена, класа мр Јана Невајда;
Софиа Станчић, II награда – 88 поена, класа мр Јана Невајда; Доротеја Безаревић, I награда
– 91 поен, класа мр Јана Невајда
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - III ц категорија: Зоја јовановић, I награда - 100 поена, класа
И.И.Симоновић; Јана Крнета, награда II награда – 88 поена, класа Ј. Манић; Теодора
Ракановић, I награда – 100 поена, класа Ј. Манић; Марта Алексић, I награда – 95,5 поена, класа
Ј. Манић;
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ - III д категорија: Софија мићановић, I награда – 93 поена, класа А.
Лончар; Миа Вундук, I награда – 96 поена, класа А. Лончар; Вук Војин Вујновић,
I награда – 93 поена, класа Т. Бајчета;
УКУПАН БИЛАНС: 23 НАГРАДЕ
Детаљни спискови са именима ученика и освојеним наградама достављени Директору
школе, и прочитани на Наставничком већу. Тим поводом Директор школе, као и Руководилац
стручног већа упутили су ЧЕСТИТКЕ ЗА ФАНТАСТИЧНЕ УСПЕХЕ УЧЕНИКА И
НАСТАВНИКА НА СВИМ ТАКМИЧЕЊИМА одржаним у првом и другом полугођу.
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ЈАВНИ НАСТУПИ За разлику од прошле године, ове године су се створили услови за успешно
планирање и реализовање концерата, којима смо обележили 70 година постојања школе. Главни
концерт поводом Дана школе одржан је у Београдској Филхармонији, у уторак 24.05.2022. са
почетком у 20.00. Други велики концерт одржан је у петак на Сењаку 20.05, у 19.00. Такође је
планиран концерт у Делта хаусу који је одржан у среду 18.05.2022, у 19.00. Концерт професора
наше школе одржан је у четвртак 26.05. у 19.00 у матичној школи, на Сењаку. Последњи
концерт у оквиру обележавања јубиларних 70 година одржао се 12.06. у 12.00 на Калемегдану,
у музичком павиљону.
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У складу са препорукама МПНТР, Програм обуке за запослене у
образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних материјала радио се путем интернета. Обука за наставнике
школе почела је у четвртак 30.09.2021. године, у трајању од 6 недеља. У складу са препорукама
МПНТР, завршен је семинар, Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења, који је започео 24.11.2021, у трајању од 3 недеље. Божидарац Онлине и
Фрагменти прошлости имали су он лајн предавање „Упознајте Станислава Биничког“.
Предавање одржано 03.11.2021. Такође је одржано и предавање „Упознајте Мокрањца“
17.11.2021.
РАЗНО На последњем састанку стручног већа договорено је да се потражују потребна средства
за следећу школску годину: потрошни материјал - фломастери, пуњачи фломастера за таблу
(добијен један комплет и сунђери за таблу); потреба набавке уџбеника аутора В. Цветковић – Ј.
Михаљица за II разред и нове књиге аутора И. Дробни – А. Милетић за I разред.
ШЕФ СТРУЧНОГ ВЕЋА
мр Јана Невајда
16.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ДУВАЧА, СОЛО-ПЕВАЊА, ГИТАРЕ
И УДАРАЉКИ
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У току првог полугодишта одржано је 4 састанка стручног Већа на
којима је утврђен фонд од 70 часова, број ученика по разредима и стање по класама. Планирани
су семинари, стручна усавршавања и такмичења. Договорени су термини смотре одсека и
школског такмичења. Евидентирани су ученици који се спремају за такмичења ван школе. У
току другог полугодишта одржано је 4 састанка стручног Већа.
На трећем класификационом периоду у марту 2022. године утврђен је успех и владање ученика,
стање по класама, као и резултати на претходним такмичењима. нУ јуну 2022. су евидентирани
ученици који нису приступили испиту, као и ученици који су полагали испит за СМШ.
Сумирани су резултати из протеклог периода.
Број наставника на одсеку :
Флаута :

Јелена Шаренац, Сењак/ одељење А

Весна Вучуревић, одељење А

Тамара Пејчић, одељење А

Ивана Радуловић, одељење Б
Кларинет:

Ненад Ивановић, одељење А
Гитара:

Филип Мићковић, одељење Сењак

Владан Јовановић, одељење А

Бојана Колашинац, одељење А

Александар Симоновић, одељење А
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Дејан Миловић, одељење Б
Соло -певање

Јованка Михајловић, одељење Сењак

Драгана Живковић, одељење А
Удараљке

Милош Делић, одељење А
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ На почетку школске 2021/2022. године ученици су распоређени
у 13 класа. Ученици који настављају даље школовање у СМШ на инструменталном одсеку су :

Перић Димитрије, класа Милош Делић
o
Алиса Роквић, класа Јелена Шаренац
o
Милош Вукајловић, класа Александар Симоновић
o
Тара Пајчин, класа Тамара Пејчић
За ученика генерације са одсека је предложени су.
o
Тара Пајчин,класа Тамара Пејчић
o
Милош Вукајловић,класа Александар Симоновић
УСПЕХ УЧЕНИКА (од 2. до 6. разреда, на крају школске године) Завршни, годишњи
испити,као и смотре ученика су протекли у најбољем реду. Ученици од 2. до 6. разреда су
постигли следећи успех:
инструмент
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке

5
29
37
5
8
3

4
11
17
1
8
2

3
1
5
2
/
3

2
/
/
/
/
/

1
/
/
/
/
/

∑
41
59
8
16
8

∑

344

153

42

2

0

541

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У току првог полугодишта, одржане су смотре на одсеку за
ученике трећег, четвртог, петог и шестог разреда.флауте, кларинета и гитаре.(Смотра дувача је
одржана 27.11.2021., а гитаре 07.12.2021. год.) Организована је смотра у два термина,како би о
деца која нису могла, из оправданих разлога, приступила у другом року.
КОНЦЕРТИ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ:
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ А ОДЕЉЕЊА
1. Никола Радуловић, други разред
Добри Палиев: Na Horoto
Класа: Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић

6. Растко Самарџија, други разред
В.А.Моцарт: Менует
Класа: Ненад Ивановић
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

2. Перић Димитрије, четврти разред
Добри Палиев: Марш
Класа Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић

7.Тара Гавриловић, први разред
М.Каркаси: Андантино
Шпански мотив: Малагења
Класа: Филип Мићковић

3. Георгиј Јаковинич, први разред
Л.ван Бетовен: Ода радости
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

8. Михаило Живанчевић, први разред
Анонимус: Прелудијум
Класа: Александар Симоновић
9. Ирина Косовац, први разред
Песмице: Кан-Кан, Ој Мораво, Блистај, блистај
звездо мала
Класа: Дејан Миловић

4. Вук Војин Вујновић, четврти разред
Добри Палиев: „Мали Том“
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Класа: Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
10. Мила Вишковић, први разред
А.Ф. Теналија: Лепе очи, милости
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић

5. Григорије Кошћал, први разред
Руска: Полошко поље
Класа: Дејан Миловић

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ Б ОДЕЉЕЊА
Громилић Матија, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Л. Петровић: Звончићи, Таши таши

Милосављевић Јанко, 2. разред, хармоника,
Класа: М. Симић,
З. Ракић.Етида

Стојадиновић Богдан, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Џилок: Аргентина

Миљанић Магдалена, 2. разред, клавир ,
Класа: М. Тодоровић,
М. Петровић „Школица за клавир Це“: Смиљана
(II. Руковет С. Мокрањца), Мали Кинез

Ненадовић Исидора, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Л. Петровић: Јелица, Брате Јово

Ђорђевић Уна, 2. разред, клавир
Класа: А. Томић,
Беркович: етида у а-молу

Борић Луција, 1. разред, клавир
Класа: М. Тодоровић,
М. Петровић „Школица за клавир Це“:Јелица
пред огледалом, Јелица спава

Шулејић Исидора, 3. разред, клавир
Класа: А. Томић,
Бах: Менует у Гe-дуру

Дивљак Миона, 2. разред, флаута
Класа: И. Радуловић,
Бакланова: Мазурка

Цетушић Лара, 3.разред, клавир
Класа: М. Тодоровић,
Д. Чимароза: Соната

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ С ОДЕЉЕЊА
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД-ХОР, МАСКЕМБАЛ
Влаисављевић Катарина, 1.разред, клавир
Класа: Ана Милошевић Бугариновић,
В. Крстић: Диван дан

Црногорац Инес, 5. разред клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Бах: Двогласна инвенција де-мол
Кадаур Сара, 1 разред, соло певање,
Класа: Јованка Михајловић, Даргомижински: Ја
волех вас

Чикић Андрија, 6. разред, клавир,
Класа: Ана Милошевић Бугариновић
Шопен: Етида

Прелевић Киша, 6. разред,
клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Чимароза: Соната

Бугариновић Александар, 3. разред гитара,
Класа: Филип Мићковић
Бах:Мали прелудијум,
Каркаси: Етида

Савић Ђурђа, 1. разред, клавир,
Класа: Вељко Прибић
Николајев: Етида

Дрезгић Ана, 2. разред, гитара,
Класа: Филип Мићковић
Непознати: Љубавна прича

Давидовић Ленка, 4. разред клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Бах: Мали прелудијум Ге -мол

Вранић Ђурађ, 3.разред, клавир,
Класа: Предраг Симоновић
Бах: Мизет

Цветковић Миа, 1. разред, клавир, класа: Вељко
Прибић
Л. Петровић: Нико не зна моје муке

Јовановић Ленка, 1.разред,клавир,
Класа: Јелена Килибарда
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Ј.Кршић: Алегро
Л. Петровић: Фандаго

Торбица Теа, 3. разред
соло певање,
Класа: Јованка Михајловић, Скарлати:Son tutta
duolo.

Невајда Маја, 1. разред, клавир,
Класа:Ана Милошевић Бугариновић
Палмер: Калипсо Руиба

Томић Милица, 4. разред, клавир,
Класа: Јелена Килибарда
Хендл: Пасакаља

Антић Ана, 4. разред, клавир,
Класа: Ана Милошевић Бугариновић
Бах: Алегро

Павловић Калина, 1. разред, соло певање,
Класа: Јованка Михајловић

Васовић Софија, 1.разред, виолина, Класа:
Гордана Ивановић
Д. Марковић: Стари меда

Симић Растко, 6. Разред,клавир,
Класа:А.Милошевић Бугариновић
Бургмилер: Етида це-мол

Вилендечић Александар, 4. разред, виолина,
Класа: Гордана Ивановић
Ридинг: Концерт ха-мол, 1.ст

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ДУВАЧА, одржано је 19.4.2021. године
РЕЗУЛТАТИ КЛАРИНЕТ
бр. Име
1. Петар
2. Никола
3.
4.
5.
6.
7.

Андреј
Урош
Катарина
Андреј
Растко

Презиме
Аћимовић
Пјевач

Разред
1.
1.

Класа
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић

Бодови
97,3
96,3

Награда
1.1
1.2

Марковић
Ђукић
Сретеновић
Марковић
Самарџија

1.
2.
2.
2.
2.

Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић

96
86,3
87,66
97,3
98,3

1.3
2.2
2.1
1.2
1.1

РЕЗУЛТАТИ ФЛАУТА
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име
Искра
Марија
Уна
Душица
Ања
Марта
Дуња
Јелена
Мина
Маша
Ања
Ружица
Уна
Гала
Милица
Чарна
Ана
Дуња
Дарија
Вања

Презиме
Мацанковић
Ковачевић
Богојевић
Кричковић
Костић
Шпегар
Вукојевић
Јечменица
Дубак
Бранковић
Миливојевић
Вундук
Ћурић
Ћурић
Крстић
Љеваја
Томовић
Бојаџић
Чернишова
Ђурђевић

Разред
6.
6.
5.
5.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
1.
1.
1.
1.

Класа
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Јелена Шаренац
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Ивана Радуловић
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Бодови
93
97
83
93
89
95
78
80
79
89
91
93
90
92
89
94
95
96
94
97

Награда
1.2
1.1
2.2
1.1
2.1
1.1
3.2
2.2
3.1
2.1
1.3
1.1
1.4
1.2
2.1
1.1
1.3
1.2
1.4
1.1
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГИТАРЕ, одражано 7.12.2021. године
РЕЗУЛТАТИ ГИТАРА
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Име
Петра
Лука
Григорије
Михаило
Ирина
Ана
Милија
Филип
Ђурђе
Војин
Реља
Александар
Стефан
Реља
Тијана
Страхиња
Милош

Презиме
Витас
Булатовић
Кошћал
Живанчевић
Косовац
Дрезгић
Бујишић
Јевремовић
Миленковић
Баковић
Вујиновић
Бугариновић
Бркљачић
Маљковић
Витас
Живадиновић
Вукајловић

Разред
први
први
први
први
први
други
други
други
други
други
други
трећи
четврти
пети
пети
шести
шести

Класа
Дејан Миловић
Дејан Миловић
Дејан Миловић
А.Симоновић
Дејан Миловић
Филип Мићковић
Дејан Миловић
А.Симоновић
Дејан Миловић
Бојана Колашинац
А.Симоновић
Филип Мићковић
А.Симоновић
Дејан Миловић
Дејан Миловић
А.Симоновић
А.Симоновић

Бодови
98
97
100
91
93
85
93
83
99
100
81
100
83
85
95
91
99

Награда
прва(2)
прва(3)
прва(1)
прва(5)
прва(4)
друга(1)
прва(3)
друга(2)
прва(2)
прва(1)
друга(3)
прва
друга
дрга
прва
прва(2)
прва

Такмичење,,Звуци Флауте Сања Трајковић“
Такмичење је одржано у организацији наставника флауте наше школе и може се констатовати
да је одржано на високом нивоу. Резултати ученика наше школе:
1. РАЗРЕД
Име и презиме такмичара
Георгиј Јаковинич
Клара Андрић
Злата Милачић
Наталија Младеновић
Анђелија Перовић
2. РАЗРЕД
Име и презиме такмичара
Искра Стојановић
Миона Дувњак
3. РАЗРЕД
Име и презиме
такмичара
Ања Поповић
Андреа Павлетић
Сара Вулић
Вања Шулејић
Тања Салом
Ружица Вундук
4. РАЗРЕД
Име и презиме такмичара
Марта Шпегар

Укупно бодова
98,33
96
95,33
94,33
94

Награда
I1
I5
I6
I7
I8

Укупно бодова Награда
93,66
I7
87
II3
Укупно бодова

Награда

93,33
91
90
86
81,33
81,33

I7
I8
I9
II3
II4
II5

Укупно
бодова
90

Награда
I6
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Маша Бранковић
88
5. РАЗРЕД
Име и презиме такмичара Укупно
бодова
Теодора Ракановић
95
Марија Витаз
94,33
Теодора Несторовић
81
Софија Папић
76
Ана Костић
74,33
6. РАЗРЕД
Име и презиме такмичара Укупно
бодова
Тара Пајчин
94,66
Марија Ковачевић
92,66
Софија Милосављевић
88,66

II1
Награда
I2
I3
II1
III2
III3
Награда
I2
I5
II1

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022.
ФЛАУТА
Витаз Марија, Друга – 6 награда, 94.40 бодова, 5. разред, класа Јелена Шаренац
Шулејић Вања, Друга – 11 награда, 91.60 бодова, 3. разред, класа Ивана Радуловић
Стојановић Искра, Прва – 5 награда, 97.40 бодова, 2. разред, класа Весна Вучуревић
Салом Тања, Трећа – 1 награда , 83.60 бодова, 3. разред, класа Ивана Радуловић
Ракановић Теодора, Друга - 4 награда, 94.60 бодова, 5. разред, класа Весна Вучуревић
Поповић Ања, Прва – 9 награда, 95.20 бодова, 3. разред, класа Весна Вучуревић
Павлетић Андреа, Прва – 9 награда, 96.40 бодова, 3. разред, класа Тамара Пејчић
Пајчин Тара, Прва - 7 награда, 95.00 бодова, 6. разред, класа Тамара Пејчић
Младеновић Наталија, Друга – 21 награда , 88.80 бодова, 1. разред, класа Јелена Шаренац
Јаковинич Георгиј, Друга - 23 награда, 87.60 бодова, 1.разред, класа Јелена Шаренац
Дувњак Миона, Трећа – 2 награда , 83.60 бодова, 2. разред, класа Ивана Радуловић
КЛАРИНЕТ
Самарџија Растко, Прва - 9 награда, 95.00 бодова, 2. разред, класа Ненад Ивановић
Пјевач Никола, Трећа - 7 награда, 78.00 бодова, 1. разред, класа Ненад Ивановић
Марковић Андреј, Друга - 11 награда, 86.67 бодова, 1.разред, класа Ненад Ивановић
Кнежевић Петар, Друга - 10 награда, 89.00 бодова, 1.разред, класа Ненад Ивановић
СОЛО ПЕВАЊЕ
Радоичић Јована, Друга - 16 награда, 85.40 бодова, 3. разред, класа Јованка Михајловић
Новаковић Ема, Друга - 4 награда, 92.00 бодова, 3. разред, класа Јованка Михајловић
ТАКМИЧЕЊЕ ,,АЗАЊАЦ“, Београд 2022
ПРЕТКАТЕГОРИЈА А
Грегориј Јаковинич, Награда: I 6,Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
Наталија Младеновић,Награда: I 12,Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Неда
Вујичић
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Теодора Ракановић, Награда: I I 2,Класа: Весна Вучуревић,Клавирска сарадња: Јасмина
Крстић
Марија Витаз, Награда: I I 5, Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
Алиса Роквић, Награда: I I I 4, Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
ПРЕТКАТЕГОРИЈА Б
Искра Стојановић, Награда: I 5, Класа: Весна Вучуревић, Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
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Клара Андрић, Награда: I I 11, Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Неда Вујичић
ПРВА КАТЕГОРИЈА
Сара Вулић, Награда: I I I 2, Класа: Јелена Шаренац, Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
ТАЧМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА ,,ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“, ВАЉЕВО, МАРТ 2022.
Тара Пајчин, 6. Разред, Прва награда, Класа: Тамара Пејчић Клавирска сарадња: Ђурђица
Ђурђевић
Такмичење ,,Бинички“
Кадоур Сара, (2005.год.) I разред, Класа: Јованка Михајловић, Клавирска сарадња: Петра
Божовић, I категорија Соло певање
Павловић Калина, (2007.год.) I разред, Класа: Јованка Михајловић, Клавирска сарадња: Петра
Божовић, I категорија Соло певање
Јовановић Ана, (2007.год.) II разред, Класа: Драгана Живковић, Клавирска сарадња: Неда
Вујичић ,I категорија Соло певање
Мацура Сунчица, (2007.год.) II разред, Класа: Драгана Живковић, Клавирска сарадња: Неда
Вујичић, I категорија Соло певање
Миловановић Анђела, (2004.год.) II разред, Класа: Драгана Живковић, Клавирска сарадња:
Неда Вујичић, I категорија Соло певање
Новаковић Ема, (2005.год.) , III разред, Класа: Јованка Михајловић, Клавирска сарадња: Петра
Божовић,II категорија Соло певање
Радоичић Јована, (2005.год.) III разред, Класа: Јованка Михајловић, Клавирска сарадња: Петра
Божовић,II категорија Соло певање
Коломбиер Софија, (2005.год.) III разред, Класа: Јованка Михајловић, Клавирска сарадња:
Петра Божовић, II категорија Соло певање
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ШКОЛА НИШ
Витаз Марија,6.разред 1. награда кл Ј.Шаренац
Растко Самарџија,2.разред,1.награда кл Н.Ивановић
Александар Бугариновић,3.разред,2.награда кл. Ф. Мићковић
Никола Радуловић,2. разред,Замена кл. М.Делић
ШЕФ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Ивана Радуловић

17.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГУДАЧКОГ ОДСЕКА

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА Наставници су обавештени да настава на почетку школске 2021/2022
године у школи функционише по Зеленом моделу и о већ познатим информацијама које се
односе на организацију наставе према упутствима МПНТР за време примене епидемиолошких
мера. Још једном је истакнуто поштовање мера, које су наведене на видним местима школе,
дежурство наставника, поштовање дистанцирања, дезобаријера, дезинфекција руку и обавезно
ношење маски. У току првог полугодишта одржано је 3 састанка стручног Већа на којима је
утврђен фонд од 70 часова, број ученика по разредима и стање по класама. Настава оркестра ће
се реализовати суботом у термину 12 часова, по групама. Наставу оркестра ће водити
наставник, као и претходних година. Планирани су семинари, стручна усавршавања и
такмичења. Договорени су термини смотре одсека и школског такмичења. Евидентирани су
ученици који се спремају за такмичења ван школе. У току другог полугодишта одржано је 3
састанака стручног Већа. На трећем класификационом периоду у марту 2022. године утврђен је
успех и владање ученика, стање по класама, као и резултати на претходним такмичењима. У
јуну 10.6.2022. и 15.6.2022. су евидентирани ученици који нису приступили испиту. Сумирани
су резултати из протеклог периода. (Емилија Михајловић)
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ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ На почетку школске 2021/2022. године се уписало укупно 10
ученика, распоређених у 10 класа. Ученици који се уписују у СМШ. (Теодора Ћурчић – класа
Јелена Пралица)
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У току првог полугодишта одржана је смотра на одсеку за
ученике другог до, четвртог, петог и шестог разреда.
СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА:
У току школске 2021/2022 године, одржани су следећи семинари:
1) 30.09.2021. Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник.
2) 14.10. 2021. Прва помоћ, Кнић
3) 13.10.202. До професионалне филозофије, Кнић
4) 15.10.2021. Животне ситуације и стресови, Кнић
5) 27.11.2021.Упознајте Станислава Биничког, Божидарац
6) 18.11.2021.Упознајте Мокрањца, Божидарац
7) 07.10.2021. Међупредметне компетенције (интерно)
8)23.11.2021. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења (
Обука од јавног интереса на листи министра).
9) 23.12.2021. Вебинар ,, Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“
10) 29.09.2021.Обука за ЕС дневник –континуирано се реализује кроз инструкције и упутства
координатора.
11) 29.10.2021. Вебинар Подршка носиоцима система осигурања квалитета рада школе, МПНТР
12) 03.11.2021. Висент Ван Гог-сањар и сликар, Божидарац -Зум предавање
13) 20.01.2022. Сазнајте ко је Корнелије Станковић, Божидарац -Зум предавање
14)07.12.2021. Презентација Позитивног родитељства -на педагошком колегијуму
РАЗНО: Израда ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2022/2023.
18.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА- ОДЕЉЕЊЕ А

На почетку школске 2021/2022. на клавирски одсек А одељења уписано је 174 ученика.
Девет ученика је престало да похађа наставу, а 2 ученика не долази на наставу
и нису приступили испиту (родитељи не одговарају на позиве и поруке наставника.)
Смотра
клавира ученика
2,3,4,5 и
6.разреда, одржана
је 18.и 19.новембра
2021.где је позитивно оцењено (описно) 137 ученика.
У октобру 2021.сви наставници су завршили семинар- "Дигитална учионица-дигитално
компетентан наставник".
У току школске године, организовано је мноштво концерата, интерних и јавних часова,
интерних часова класа, аудиција-за Фестивал, „Малу школу бонтона“, аудиције за
Новогодишње концерте као и аудиције за Дан школе.
На А одељењу је и СМШ "Славенски" 9. марта 2022.одржала клавирски концерт.
На Новогодишњим концертима, учешће је узело и пуно ученика са клавирског одсека А
одељења, као и на 4 велика концерта поводом дана школе- Филхармонија, Сењак,
Делта хаус и концерт на А одељењу, као и на концерту на Калемегдану у јуну 2022.
На онлајн такмичењу "Јан Сибелијус"фест,26.-29.новембра 2021.из класе Д.Тодоров, 6 ученика
је освојило награде.(2-III место,3-IV место и 1-Vместо)
На "Бинички" такмичењу, март, 2022.са нашег одељења, 6 ученика је освојило I награде и
1 ученик је са II наградом.
На Републичком такмичењу, април 2022. два ученика је освојило II награде.
На школском такмичењу 18. и 19.априла 2022. 21 ученик са нашег одељења се такмичио.
На такмичењу "Мали виртуоз" мај 2022. 4 ученика се такмичило (1-I награда,3-II награда)
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На такмичењу "Аца Панић",Младеновац 3 ученика је учествовало ( 2-I награде и 1-II награда )
Смотре 1.и 2.разреда одржане су 30. и 31.маја 2022. а испити 3,4,5. и 6.разреда,13.и14.јуна
2022. Изашло је 158 ученика, а у накнадном року 20.јуна 2022. изашло је 12 ученика.
Сви су позитивно оцењени.
Шеф клавирског А одељења
Хаџиахметовић Сања
19.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА - ОДЕЉЕЊЕ Б

Реалнзовано 9 састанака. Одсек се бавио уобичајеним питањима, преслушавањима, формињем
комисија, организацијом такмичења, коцерата, анализом успеха, где се у записницима јасно
може видети ангажовање свих на одсеку. Издвајамо такмичења ученика:
ТАКМИЧЕЊЕ ,,ЈОСИФ СЛАВЕНСКИ“ БЕОГРАД
Теа Марковић, 2. разред
Прва награда – 96,66 бодоваКласа: Наташа Пандуровић

10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕБИНИЧКИ
Име и презиме такмичара

Разред

Инструме
нт

Награ
де

1.

Клавир

I

2.
2.

Клавир
Клавир

I
I

1.

БОГДАН СТОЈАДИНОВИЋ
Класа: Милица Ђокић

2.

ТЕА МАРКОВИЋ
Класа: Наташа ПандуровићПавлетић

3.

МАЈА ЕЖДЕНЦИ
Класа: Бојана Јовановић

4.

ЈОВАНА ГРАЦУН
Класа: Милица Ђокић

2.

Клавир

II

5.

ХАНА ГРОМИЛИЋ
Класа: Милица Ђокић

3.

Клавир

I

6.

ХЕЛЕНА ТОМИЋ
Класа: Марко Алтман

7.

КАЛИН ДУГАЛИЋ
Класа: Бојана Јовановић

4.
5.

Клавир
Клавир

I
I

8.

МАЈА МИЛАНОВИЋ
Класа: Наташа ПандуровићПавлетић

6.

Клавир

I

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022.
Томић Хелена, Похвала , 70.00 бодова
4. разред, класа Марко Алтман
Стојадиновић Богдан, Друга - 24 награда, 86.40 бодова,
1. разред, класа Милица Ђокић
Марковић Теа, Трећа - 6 награда, 83.00 бодова,2.разред, класа Наташа Пандуровић Павлетић
Дугалић Калин, Друга - 8 награда, 92.20 бодова,
5. разред, класа Бојана Јовановић
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, април2022.
КЛАВИР ( ученици одељења Б ), 18.04.2022.
бр.
1.
2.
3.
4.

Име ученика
Урош Ботуњац
Петровив
Константин
Урбан Марија
Ива Басарић

5.

Уна Исаковић

6.

ЧуровићЛана

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Исидора Ненадовић

Разред

Класа

Инструмент

М. Алтман

1.

Н.П.Пандуровић

1.

Н.П.Пандуровић

1.

М. Алтман

1.

Л.Кадић

1.

Н.П.Пандуровић

1.

М. Ђокић

1.

М. Ђокић

1.

Н.П.Пандуровић

2.

Н.П.Пандуровић

2.

М. Ђокић

2.

14.

Клавир

Клавир

Клавир
Клавир

Клавир

Клавир

БајчетићМаша
Клавир

Нађа Мирчетић
Клавир

Душан Михајловић
Олга Милићевић

2.

М.Ђокић

3.

Н.П.Павлетић

4.

Н.П.Павлетић

5.

Н.П.Павлетић

5.

Н.П.Павлетић

6.

Б. Јовановић

6.

Клавир
Клавир

Кричан Аника

ДебељковићМихаило

16.

КобиљскиСтрахиња

18.

Клавир

Дебељковић Дуња

15.

17.

Клавир

Матија Громилић

М. Ђокић

13.

Клавир

Клавир

Клавир

Клавир

МилановићМаја

Софија Мићановић

36

Клавир

Клавир

Програм
Дивоено етида Ц дур,
Џоплин Забављач,
Бастиен Матадор
Базер етида Ц дур,
Кршић Шведска и
Индијска игра
Диверно етида за
сексте Ц дур, Бах
Менует д мол, Џоплин
Забављач
Дивоено етида Ц дур,
Кршић Мамино златои
Арапска игра
Диверноа етида бр 24Ц
дур, Хенри Манцини
Пинк Пантер,
ГФТелеман фис мол
Дивоено етида Ц дур,
Хајдвн Изненађење, Л.
Петровић У Пратеру
Диверноа етида Ц дур,
Л. Петровић Кукавица
Џилок Змајев лет
Л. Петровић Кукавица,
ЏилокЧупава мачка и
Кловнови
КФЕБах Мала
фантазија, Бетовен
Сонатина Ф дур,
Гедике етида д мол
КФЕБах Мала
фантазија, Клементи
Сонатина Ц дур,
Гедике етида Г дур
Бах Менует Г дур
Клементи Сонатина Ц
дур Черни Етида Г дур
Бах Менует Г дур
Хаслингер СонатинаЦ
дур Џилок Тарантела
Бах Менует д мол,
Дијабели Сонатина Ф
дур Џилок Фиеста
Бах Мали прелудијумг
мол, Моцарт Сонатина
А дур, Дебиси Мали
црнац
Бах Двогласна
инвенција д мол, Хајдн
Соната Д дур, Дворжак
Џез етида Цдур
Бах Двогласна
инвенција д мол, Хајдн
Соната Д дур,
Менделсон Лов
Бах Трогласна инв х
мол, Моцарт Соната Г
дур, Григ Свадбени
марш
Бах Трогласна инв е
мол, Бетовен Соната ф
мол, Григ Плес
патуљака, Бургмилер
оп 109 бр 18

Ранг
Бодови

I2

99,50

I3

99,25

I5

97,75

I 11 95,50
I 13 94,50

I 14

94

I 17 92,67
I 18

92

I1

99

I2

98

I 10

90

II 1

87

I3

95

I1

99

I1

96,75

I2

95

I2

97

I3

96
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14.МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ ,,АМАДЕУС”, Основна и средња музичка
школа ,,Амадеус”, мај/јун 2022
Мијалков Никола, 1.р (01.11.2012.) ПРВА 95
Сарторио – „Етида“, Де-дур Ј.Кршић – „Етида“, Це-дур У.Менцини – „Пинк Пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Родић Елена, 3.р (17.08.2011.) ПРВА СПЕЦИЈАЛНА (100)
Ј.С.Бах – Трогласни мали прелудијум г-молЛ.В.Бетовен – „За Елизу“
Ј.Хајдн – „Сонатина“ Це-дур
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Пелеш Иван, 5.р (27.06.2008.) ПРВА 92
Ј.С.Бах – „Добро темперовани клавир“ – „Прелудијум“ Це-дурШуман – „Фантастична игра“ е-мол
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Дуо: Радојевић Теодора и Мијалков Маша, 6.р ПРВА СПЕЦИЈАЛНА 100
Џ.Леџенд – „all of me“ аранжман Радојевић Теодора и Мијалков Маша
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Аћимовић Хана, 1.р (06.07.2013.) ПРВА 93
Шуберт – „Немачка игра“ Плејел – „Менует“ Х.Манцини – „Пинк пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Воук Андреј, 1.р (25.10.2012.) ПРВА 91
Диверноа – „Етида“ Це-дур В.А.Моцарт – „Мала ноћна музика“Х.Манцини – „Пинк пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Исаковић Уна, 1.р (31.08.2012.)
ПРВА 96
Диверноа – „Етида бр.24“ Це-дурТелеман – „Комад“ фис- мол Х.Манцини – „Пинк Пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Јерковић Нађа, 1.р (13.01.2013.)
ПРВА 94
Диверноа – „Етида“ Це-дур Ј.Кршић – „Успаванка“ Ге-дурЕтида Це-дур
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Литвак Лара, 3.р (08.12.2010.) ПРВА 94
Ј.С.Хајдн –„Сонатина“ Це-дур Л.В.Бетовен – „За Елизу“ Р.Глајдерман – „Балада за Аделину“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Веселиновић Јана, 4.р (29.11.2010.) ПРВА СПЕЦИЈАЛНА 100
Ј.С.Бах – „Добро темперовани клавир“ – Прелудијум Це-дурР.Клајдерман – „Балада за Аделину“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Ћиповић Даница, 5.р (03.11.2007.) ПРВА 90
Ј.Тирсен – музика из филма „Чудесни живот Амелије Пулен“Шопен – Етида оп.25 бр.12 „Ocean“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
Радојевић Теодора, 6.р (11.08.2008.) ПРВА 92
„River follows in you“ Чимароза – „Соната“ Ге-дур Шуман – „Фантастична игра“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“

Шеф клавирског Б одељења
Милица Ђокић
20.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА - ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК

У школској 2021/2022. години од укупно 77 уписаних ученика. Од 13 ученика завршног разреда
један ученик, Андрија Чикић полагао је пријемни испит у МШ"Ј.Славенски" за В.И.одсек
(клавир) и Т О (теоретски) и успешно положио на оба одсека са максималних 200 бодова из
инструмента. Андрија Чикић је за сва постигнућа током школовања изабран за ђака генерације.
На почетку школске године одржана је смотра 4.11- 5.11.2021 од 2- 6 разреда. Сви ученици
завршили су са позитивним успехом.
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26.05.2022. год.одржана је годишња смотра.Током године ученици су наступали на: интерним,
јавним часовима, концертима и такмичењима
23.12.2021 Одржан је новогодишњи концерт одељења Сењак:
1.Ђурђа Савић1 разред
2.Миа Цветковић 1 разред
Кл.Вељко Прибић
3.Ђурађ Вранић 3 разред
Кл.Предраг Симоновић
4.Ленка Јовановић 1 разред
5.Милица Томић 4 разред
Кл Јелена Килибарда
6.Ленка Давидовић 4 разред
7.Инес Црногорац 5 разред
8.Киша Прелевић 6 разред
Кл Милена Вукмановић
9.Влаисављевић Катарина 1 разред
10.Ана Антић 4 разред
11.Андрија Чикић 6 раз
Кл Ана.М.Бугариновић
КОНЦЕРТИ
26.02.2022.- Концерт за децу и родитеље у Задужбини Илије Коларца, „Мала школа
бонтона“
1.Андрија Чикић 6 разред.(кл А.М.Б)
2 Милица Томић 4 разред (кл.Ј К.)
15.03.2022. Отворено такмичење свих школа "С.Бинички"
1 Катарина Влаисављевић 1 раз
Кл А.М.Б 1 награда
2.Милица Томић 4 разред
Кл.Ј.Килибарда 1 награда
03.04.2022 Републичко такмичење
1.Милица Томић 4 разред кл Ј.К. ,3 награда(83 бода)
2.Андрија Чикић кл А.М.Б, 2 награда (94 бода)
18.04-19.04 2022. Школско такмичење:
Од укупно 13 ученика сви ученици освојили су прво место:
Кл М.Вукмановић-Илиа Милић 1 р.,Ана Адамовић 2р., Ленка Давидовић 4р., Лена Адамовић 5
р.
Кл П.Симоновић: Анђелина Јакшић 2 р ,Ђурађ Вранић 3 р.,Алекса Драгојевић 3р.
Кл.В.Прибић:Ђурђа Савић 1 р.,Миа Цветковић 1 р ,
Кл Јелена Килибарда: Јовановић Ленка 1 р.,Веланац Сташа 1 р , Веланац Лена1 р
Кл Ана М.Бугариновић: 1.Маја Невајда 1 р.,Ана Антић 4 р.
19.05.2022 Дан школе клавирског одсека одељења Сењак
1.Ана Адамовић 2раз
2.Лена Адамовић 5 раз
Кл Милена Вукмановић
3.Анђелина Јакшић 2 раз
4.Ђурађ Вранић 3 раз
Кл Предраг Симоновић
5 Ленка Јовановић 1 раз
Кл.Јелена Килибарда
6.Маша Јевтић 3 раз
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Кл Вељко Прибић
7.Маја Невајда 1 раз
Кл Ана М.Бугариновић
21.05.2022- Такмичење млади виртуоз МШ"П . Коњовић"
1.Маша Јевтић 3 раз кл В Прибић
24.05.2022.-Дан школе у Филхармонији
1.Андрија Чикић 6 раз (кл А.М.Б) ,Наступио соло и са оркестром
2.Милица Томић 4раз.(кл Ј.К.)
12.06.2022 Концерт на Калемегдану
1.Растко Симић 6 раз (кл А.М.Б.)
Наставници су се током године и стручно и интерно усавршавали Један од стручних предавања
на ком су присуствовали је " Дигитално образовање 2022"одржано 8- 9 април 2022.
Руководилац клавирског одсека
Ана Милошевић Бугариновић

21.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ХАРМОНИКЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Наставници су обавештени да настава на почетку школске 2021/2022 године у школи
функционише по Зеленом моделу и о већ познатим информацијама које се односе на
организацију наставе према упутствима МПНТР за време примене епидемиолошких мера. Још
једном је истакнуто поштовање мера, које су наведене на видним местима школе, дежурство
наставника, поштовање дистанцирања, дезобаријера, дезинфекција руку и обавезно ношење
маски.
У току првог полугодишта одржано је 4 састанка стручног Већа на којима је утврђен фонд од 70
часова, број ученика по разредима и стање по класама. Настава оркестра ће се реализовати
суботом у термину 11-13 часова, по групама. Наставу оркестра ће водити наставник Душан
Ивановић, као и претходних година. Планирани су семинари, стручна усавршавања и
такмичења. Договорени су термини смотре одсека и школског такмичења. Евидентирани су
ученици који се спремају за такмичења ван школе.
У току другог полугодишта одржано је 5 састанака стручног Већа.
На трећем класификационом периоду у марту 2022. године утврђен је успех и владање ученика,
стање по класама, као и резултати на претходним такмичењима.
У јуну 2022. су евидентирани ученици који нису приступили испиту. Сумирани су резултати из
протеклог периода.
Број наставника на одсеку хармонике је 5, и то на одељењу "А" су наставници Велимир Ђукић,
Милош Живић и Душан Ивановић, а на одељењу "Б" Марија Симић и Небојша Аћимовић.
ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ
На почетку школске 2021/2022. године се уписало укупно 76 ученика, распоређених
у 5 класа.Школску годину је завршио 70 ученика.Ученик Милош Јовановић, 4. разред, класа
В.Ђукић, је убрзано напредовао.Ове шклске године немамо ученике са нашег одсека који се
уписују у СМШ.
УСПЕХ УЧЕНИКА (од 2. до 6. разреда, на крају школске године)
Од укупно 70 ученика на крају школске године (са 23 ученика 1. разреда), са позитивним
успехом је завршило 46 ученика а 1 ученик је неоцењен из свих предмета и није приступио
годишњем испиту.
Ученици од 2. до 6. разреда су постигли следећи успех: одличних – 19, врло добрих – 18,
добрих – 8, довољних-1.
Од 23 ученика 1.разреда, сви су веома успешно савладали градиво 1. разреда.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
У току првог полугодишта одржана је смотра на одсеку хармонике за ученике трећег, четвртог,
петог и шестог разреда. Закључно са накнадним роком који је одржан дана 21.12.2021. год. Од
укупно 40 ученика (са одељења ,,А"и ,,Б") од 3. до 6. разреда, 20 ученика је поново наступило у
накнадном року. Од 20 ученика 17 је успешно завршило смотру.
КОНЦЕРТИ У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ:На активу хармоника ученици су учествовали на
интерним и јавним часовима, концертима и такмичењима.
Концерт на Коларцу ,,Мала школа бонтона“ 26.02.2022. године наступали су следећи
ученици:
Милош Дашић, 1. разред класа Д.Ивановић
Јанко Милосављевић, 2. разред класа М.Симић
Због епидемиолошких мера које су биле на снази школска слава Свети Сава обележена је
концертом ученика који је снимљен поводом дана школе 25. маја 2021. године. Са одсека
хармоника на концерту је наступио ученик Дамјановић Никола 6. разред класа Н.Аћимовић
Концерт у Делта хаусу одржан 18.05.2022. са одсека су наступили следећи ученици:
Андрија Милутиновић 1. разред класа Н.Аћимовић
Милосављевић Јанко 2. разред класа М.Симић
На концерту поводим Дана школе у сали матичне школе на Сењаку 20.05.2022. године
наступили су следећи ученици :
Милош Дашић 1. разред класа Д.Ивановић
Безаревић Доротеја 4. разред класа М.Живић
ТАКМИЧЕЊА У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ:
Такмичење ,,Бинички"( 14.-21.03.2022.)
Васић Петар 5. разред класа М.Живић III 70 бодова
Живић Алекса 1. разред класа М.Живић II 81.33 бода
Школско такмичење (20.04.2022.)
На школском такмичењу је наступило 16 ученика. ПРВУ награду су освијили сви ученици.
Андрија Милутиновић 1. разред класа Н.Аћимовић I1 99 бодова
Милош Дашић 1. разред класа Д.Ивановић I1 99 бодова
Павле Јевремовић 1. разред класа Н.Аћимовић I4 93 бодова
Анастасија Јовановић 1. разред класа Н.Аћимовић I7 97 бодова
Вук Новак Церовић 1. разред класа Н.Аћимовић I3 96 бодова
Андреј Чернишов 1. разред класа М.Симић I3 96 бодова
Матија Варга 2. разред класа Н.Аћимовић I1 98 бодова
Филип Јанковић 2. разред класа Н.Аћимовић I2 97 бодова
Миона Миљанић 2. разред класа М.Симић I3 95 бодова
Јанко Милосављевић 2. разред класа М.Симић I2 97 бодова
Ксенија Гордић 3. разред класа М.Живић I1 93 бодова
Василије Јованов 3. разред класа М.Симић I1 93 бодова
Доротеја Безаревић 4. разред класа М.Живић I1 100 бодова
Софија Станчић 4. разред класа М.Живић I2 90 бодова
Петар Васић 5. разред класа М.Живић I 90 бодова
Душан Дамјановић 6. разред класа Н.Аћимовић I1 91 бодова
Такмичење ,,Мехфест“.
Безаревић Доротеја 4. разред класа М.Живић освојила је I 86,75 бодова
Такмичење ,,Меморијал Аца Панић“ у Младеновцу.
Андрија Милутиновић 1. разред освојио је I 95 бодова класа Н.Аћимовића
Вук Новак Церовић 1. разред освојио је I 96 бодова класа Н.Аћимовића
СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА:
У току школске 2021/2022 године, одржани су следећи семинари:
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1) 30.09.2021. Дигитална учионица - дигитално компетентан наставник.
2) 14.10. 2021. Прва помоћ, Кнић
3) 13.10.202. До професионалне филозофије, Кнић
4) 15.10.2021. Животне ситуације и стресови, Кнић
5) 27.11.2021.Упознајте Станислава Биничког, Божидарац
6) 18.11.2021.Упознајте Мокрањца, Божидарац
7) 07.10.2021. Међупредметне компетенције (интерно)
8)
23.11.2021. Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима
учења ( Обука од јавног интереса на листи министра).
9) 23.12.2021. Вебинар ,, Са стручњацима на вези 2 – безбедно током пандемије“
10) 29.09.2021.Обука за ЕС дневник –континуирано се реализује кроз инструкције и упутства
координатора.
11) 29.10.2021. Вебинар Подршка носиоцима система осигурања квалитета рада школе, МПНТР
12) 03.11.2021. Висент Ван Гог-сањар и сликар, Божидарац -Зум предавање
13) 20.01.2022. Сазнајте ко је Корнелије Станковић, Божидарац -Зум предавање
14)07.12.2021. Презентација Позитивног родитељства -на педагошком колегијуму
РАЗНО: Израда ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2022/2022.
ШЕФ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Марија Симић
22.
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ПРАЋЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА
Остваривање програма наставе и учења реализовало се праћењем остваривања исхода кроз
анализу успеха, реализацију зацртаног фонда часова по наставним предметима на свим
одсецима.
Праћење се реализовало на:

Састанцима свих одсека током школске године,

Седницама одељењског већа,

Седницама наставничког већа,

Кроз рад тимова школе,

Такмичења,

Концертне активности,

Анализу успеха ученика на класификационим периодима.
Општи утисак је да сви наставници се залажу да се планиране активности Школског програма
реализују и у условима епидемије. Појединачни извештаји јасно указују на висок степен
оставрености Школског програма.
Већина наставника је завршила Обуку за реализацију нових програма наставе оријентисане ка
исходима учења чији је циљ да наставник буде носилац промене, који ће слободно, креативно и
самостално водити свој час према исходима и стандардима. Програми, уџбеници и сва друга
наставна средстава су помоћ на том путу, а школа треба да пружи ученицима место у коме
настаје знање, а не место на коме се само репродукује знање.
Наставни процес оријентисан према исходима у школама је започео пре четири године и биће
настављен и унапређиван у наредним годинама.
Планови у дигиталној верзији постављени су на гугл диску службеног наглога (заједничка
документација).
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23.

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Школа је током ове године 2021/22. оставрила део планираних активности везано за ЉУДСКЕ
И МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКЕ РЕСУРСЕ . Значајна пажља освећена интерно стручном
усавршавању, али и стварању услова за квалитетнији рад школе и спровођење квалитетнијег
образовно васпитног рада. Детаљнији извештаји указују на оставривање Школског развојног
плана:
Под ставком 2 овог извештаја наведени су инструменти, односно наставна средства која
поседујемо и која су обезбеђена током ове школске године, а коришћењем наведених
инструмената и других наставних средстава у школи, настава се одвијала уредно и
благовемено. Мада је већем броју инструмената век трајања истекао, редовним одржавањем и
генералним поправкама исти су оспособљени и коришћени током целе године захваљујући
уплатама родитеља у ђачки фонд.
 Интернет на одељењу А функционише од другог полугодишта школске 2021/22. уз
велико залагање и сталну комуникацију уведен оптички брзи интернет. Сада смо сви
повезани АМРЕС мрежом што је велики успех јер мало школа је приступило овој
академској мрежи која је намењена и за просвету. Склопили смо уговор са МТС и
АМРЕСОМ за сва одељења школе.
 Свечану салу на Сењаку опремили смо новим столовима, а у канцеларијама за
рачуноводство и помоћника директора урађени су сто и ормани;
 Купљено је 9 пултова за оркестар;
 Сређено је поткровље на А одељењу, стављена су три кровна прозора и ламинат, урађено
је осветљење у две учионице и урађени ормани, купљени су клима уређај и норвешки
радијатор;
 Одељење Б је окречено и урађено је осветљење у ходнику, направљени су ормани за
инструментаријум, купљен је штампач, постављење су и тракасте завесе у више
просторија;
 Клавирштимери су прегледали клавире и два су репарирали. Они су у солидном стању и
дају велике могућности за реализацију квалитетне наставе;
 Купљени су делови за гитару, виолину и виолончело, гудала и футроле, поправљен је
кларинет;
 Континурано је праћена потрошња и у складу са истом вршена набавка дезинфекционих
средства, маски, средстава за дезобаријеру...
 Редовна набавка папира, фломастера за табле, одржавање фотокопир апарата;
У наредном периоду школа ће планирати набавку ИКТ средстава.
Потребно је да шефови одсека редовно информишу управу о потребним средствима за рад како
би школа планирала набавку. Поред наведеног значајна пажња посвећена интерном стручном
усавршавању (погледати део извештаја везан за стручно усавршавање запослених) и израду
Правилника о интерном стручном усавршавању запослених у установи.
Програм развоја школе у наредном периоду ослањаће се на зацртане циљеве Школског
развојног плана, као и поједине кључне области рада школе и сегменте исте у циљу
унапређивања образовно васпитног рада школе и јачања капацитета музичке школе у раду са
ученицима и њиховим родитељима.
Школским развојним планом 2022-2027. акценат је стављен на унапређивање скоро свих
области рада школе. Оно што је очекивано поред осталог, у наредним годинама односи се на
промоцију успешности школе у сваком сегменту.
Чланови стручног актива реализовали су снимање стања о реализованим активностима
Школског развојног плана како би знали да ли нешто од наведеног треба унапредити или
наставити са реализацијом у наредним годинама. Урађен је нови Школски развојни план на 5
година и евалуација старог плана како би видели у ком смеру ћемо се као школа развијати.
Прикупљена су мишљења родитеља, ученика и наставника како би идентификовали јаке и
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слабе стране школе и осмислили активности новог Школског развојног плана. Прикупљање
мишљења од родитеља и наставника реализовано је се путем гугл упитника, а прикупљање
података од ученика, тачније мишљења реализовано се кроз часове групне наставе. У свим
активностима око израде ШРП и евалуације старог били су укључени чланови тима за
самовредновање и чланови педагошког колегијума.
Стручно усавршавање је ставка на коју се обратила посебна пажња како ове тако и прошле
године, већина наставника је завршила две велике националне обуке: Дигитални наставник и
Обука оријентисана на исходе, а ту је и низ интерних стручних активности које унапређују
компетенције наставника. Урађен је Извештај о реализованим активностима Школског
развојног плана,
Активности које су се вредновале – вршила се евалуација фокусиране су на све области које су
реализоаване у већој и мањој мери у старом Школском развојном плану:

Допунити школски програм савременим музичким жанровима (филмска музика, jazz..), у
другом циклусу школовања, у складу са проценом наставника;

Извођење програма на часовима додатне/допунске наставе, у другом циклусу
школовања;

Прилагођавање наставног процеса индивидуалним способностима ученика, давањем
задатака различите тежине;

Предавање за наставнике о припремању и планирању часа;

Редовно дневно припремање наставника за часове;

Размена припрема на нивоу актива;

Коришћење разноврсних наставних средстава (поред инструмента, цд плејер,
пројектор..);

Коришћење разноврсних наставних метода;

Присуство на седницама Заједнице музичких и балетских школа Србије Посета јавних
часова у другим музичким школама;

Присуство на такмичењима других школа и праћење тенденција у извођачким
програмима такмичара;

Отварање музичког забавишта за децу предшколског узраста;

Одабир активности које ће се спроводити у току школске године;

Укључивање великог броја ученика у школске манифестације;

Промовисање резултата;

Праћење конкурса и позива за такмичење ученика музичких школа;

Организовање посете установама за децу без родитељског значаја и сличних
институција;

Припрема концерта који ће се изводити у планираним институцијама за децу;

Организација радионица и мини концерата за децу у обдаништима;

Организација радионица и мини концерата за децу у нижим разредима основних школа;

Тестирање / анкетирање заинтересованих ученика завршних разреда о професионалним
интересовањима и личним склоностима и индивидуални разговори;

Предавања на тему ПО;

Индивидуални саветодавни рад са ученицима;

Саветодавни рад са родитељима;

Сарадња са другим школама;

Прављење плана сарадње са институцијама културе, локалне самоуправе и другим
школама;

Сарадња са медијима;

Реализација и праћење плана;

Одабир репертоара и прављење плана посете концерата;
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Упознавање ученика и родитеља са планом посете концерата;

Реализација посете Договор са Филхармонијом и Опером;

Организација маскенбала у школи на крају школске године;

Повећати учесталост стручног усавршавања унутар установе;

Други облици стручног усавршавања ( израда уџбеника, рецензије, промоције уџбеника,
округли столови, трибине..);

Израда плана стручног усавршавања наставника по стручним већима;

Пратити каталог стручног усавршавања;

Едукација наставног кадра у раду са ученицима са посебним потребама;

Набавка пројектора, лаптопа, платна за пројекцију;

Увођење интернета у школу, како би наставник пуштао музику ученицима на часовима ,
или приказе нумера типа менует...

Опремање учионица новим инструметима;

Набавка инструктивних табли;

Уређење школских објеката на свим одељењима и „озелењавање“ дворишта школе;

Реконструкција концертне сале у згади школе на Сењаку – уградња носећих стубова,
модернизација, кречење;

Писање елабората за пројекат добијања издвојеног одељења;

Подношење захтева градском секретаријату;

Реализација пројекта;

Анкетирање заинтересованости ученика и родитеља о могућности организације летњих
школа и обрађивање података;

Презентација резултата анкетирања на Наставничком већу;

Формирање тима за организацију летње школе за одређену школску годину;

Ступити у контакт са музичком школом у земљи или иностранству;

Организовати летњу школу;

Промовисати активност међу ученицима и родитељима;

Презентовати активности летње школе на школском сајту, у медијима;

Постављање информација о распореду рада наставника, дежурствима, отвореним
вратима на огласне табле школе;

Наручивање инфо табли за учионице;

Постављање инфо табли;

Састављање информација за инфо табле о распореду рада наставника;

Састављање информатора о садржају предмета и о обавезама ученика током године;

Презентација информатора ученицима и родитељима;

Постављање информатора на школски сајт;

Предузимање мера уколико ученици не воде рачуна о школским инструментима и
простору;

Израда кодекса облачења, у оквиру правилника о понашању;

Упознати родитеље ученика са правилником о понашању;

Поставити правилник о понашању на сајт школе;

Разговарати са ученицима о лепом понашању.
У писању извештаја о реализацији школског развојног плана учествовало 25 колега чланова
тимова, већа, актива.
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24.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

У низу активности везано за праћење реализације образовно васпитном града Тим је сарађивао
и са другим тимовима фокусирајући се највише на подршку Тиму за израду Школског развојног
плана. Одржана су два заједничка састанка са свим тимовима, а главни фокус је био на
истраживању и прикупљању података. У записницима као и у извештају о реализованом
Школском развојном плану види се и учећче овог тима кроз заједничку сардњу.
Издвајамо само део добијених резултата које је Тим добио сарађујући са другим тимовима и
спроводећи истраживање на нивоу школе код ученика, родитеља, наставника. Реализовано је и
низ онлајн консултација, али и заједничка радионица израде новог школског развојног плана.
Током децембра месеца реализовано је анкетирање ученика на сва три одељења у циљу
прикупљања података о предностима и недостацима школе. У току је обрада података, која
захтева време. На часовима солфеђа на сва три одељења у завршним деловима часова извршено
је анкетирање ученика свих разреда.
МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА
о Музичкој школи ,,Станислав Бинички“
Истраживање предности и недостаци из угла ученика музичке школе
Узорак истраживања:
Одељење

1

Б
А
С

2

3

4

5

6

укупно

24
44
22

16
35
10

6
31
2

5
31
10

16
25
8

4
12
2

71
178
54

90

61

39

46

49

18

303

Број
позитивних
тврдњи
245
479
145
869

Број сугестија
за
унапређивање
144
254
57
455

Укупан
број
исказа
389
733
202
1324

Број часова
на којима су
анкетирани
ученици
10 часова
21 час
10 часова
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Пресек истраживања:

Укупан број ученика од 1 до 6 разреда:760 ученика

843 са припремним разредом (83 ученика), од којих су истраживањем обухваћени само
ученици од првог до шестог разреда 760 ученика

Обухваћено 303 ученика 39,86%

A одељење

178 ученика анкетирано

479 позитивних исказа

254 сугестија за унапређење

Укупно 733 исказa ученика.
Одељење А
Узорак истраживања:
Одељење
1 2 3
А

А

44

35

31

4

5

6

укупно

31

25

12

178

45

Број
позитивних
тврдњи

Број
сугестија за
унапређива
ње

Укупан
број
исказа

Број часова
на којима су
анкетирани
ученици

479

254

733

21 час
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Шта је добро?
1.
Све је ок, ништа не треба мењати
(Ф/=51)
2.
Другарство(Ф/=17)
3.
Епидемиолошке мере (Ф/=4)
4.
Порука од ученика (Ф/=1)
5.
Лични разлози(Ф/=6):
6.
Знање, вештине (настава и учење,
постигнуће ученика), али и мотивисаност
ученика за музичко образовање(Ф/=99)
7.
Квалитетан рад наставника-подршка
ученицима и настава и учење (Ф/=149)
8.
Инструменти, компјутери наставна
средства (Ф/=24)
9.
Зграда школе, учионице, сала,
амбијент, инструменти - етос и ресурси
(Ф/=128)

Шта треба поправити?
1.
Организација рада у сменама, дужина трајања часа,
школско звоно (Ф/=22)
2.
Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове, кречење,
фарбање, завесе, клупе, сатови у ходницима и учионицама...) (Ф/=73)
3.
Хигијена, тоалет (Ф/=40)
4.
Инструменти (Ф/=8)
5.
Строги наставници, праћење/оцењивање, комуникација(Ф/=6):
6.
Јавни часови, концерти(Ф/=3)
7.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=20)
8.
Бука, звуци ометају рад у школи (Ф/=4)
9.
Унапређивање наставе/Укључивање ученика(Ф/=14)
10.
Новогодишњи украси и јелке(Ф/=5)
11.
Родитељи (Ф/=0)
12.
Уџбеници(Ф/=0)
13.
Маске за ковид ((Ф/=3)
14.
Проблеми ван школе(Ф/=4):
15.
Правила понашања(Ф/=11)
16.
Интернет(Ф/=3):
17.
Нема ништа лоше(Ф/=35):
18.
Љубимци у школи(Ф/=2)
19.
Униформе ((Ф/=1))

Шта је добро?
Зграда школе, учионице, сала, амбијент, инструменти
- етос и ресурси (Ф/=128)
1.
Теткице су пристојне.
2.
Сала.
3.
Учионице.
4.
Уредност
5.
Све ми се свиђа осим табле.
6.
Лепа атмосфера.
7.
Чисто је свугде
8.
Школа је увек чиста, никад неуредна.
9.
Цела школа је чиста и учионице су лепо уређене.
10.
На доброј је локацији.
11.
Има салу.
12.
Другари.
13.
Удобне столице.
14.
Чисте и лепе учионице.
15.
Сапуни.
16.
Грејање.
17.
Учионица за солфеђо је лепа.
18.
Уредност учионице.
19.
Температура у учионици.
20.
Учионице су лепе
21.
Учионице.
22.
Чисте клупе, редовно очишћене учионице и тоалет.
23.
Чиста школа.
24.
У музичкој школи свиђа ми се то што сваки празник се
обележава декорацијом у учионици.
25.
Можда је мало хладно, али ништа страшно.
26.
Школа има супер нове лепе клупе и прозоре.
27.
Неке учионице су лепо сређене.
28.
Прошле године је било хладно у школу али сада је топло и
сјајно.
29.
Учионице велике и новије.
30.
Школа је јако лепа
31.
Лепо изгледа , наша школа лепо изгледа и пријатно ми је
да боравим у њој.
32.
Школа је велика.
33.
Учионице су простране.
34.
Има два спрата и поткровље.
35.
Велике учионице.

Шта треба поправити?
Организација рада у сменама, дужина трајања часа, школско
звоно (Ф/=22)
1.
Волела бих да могу да бирам термин.
2.
Што немам паузу после часа хармонике.
3.
Што школа ради до 20.30.
4.
Могао би да се промени термин да имамо нпр. 5 минута
после
инструмента или обрнуто.
5.
Некад мало досадно када чекам да дође час.
6.
Немам додатну наставу као у основној школи.
7.
Организација за време онлајн наставе везане за
оркестар.
8.
Термини везани за оркестар и солфеђо.
9.
Термини.
10.
Треба да има више просторија за инструменте.
11.
Мало ми смета што солфеђо почиње мало раније, а
неки су
тада још у школи. Само да је пола сата касније било би супер.
Сви треба
да науче нешто тако што ће долазити не на пола часа него на
цео.
12.
Професор инструмента ми често не држи час колико
иначе траје.
13.
Наставница ме понекад задржи 30 минута додатне.
14.
Не свиђа ми се, јер када сам друга смена касно идем у
музичку школу.
15.
Превише касно идемо у музичку или рано.
16.
Часови су петком.
17.
Чекање.
18.
По мом мишљењу часови треба да се продуже за 20
минута.
19.
Волела бих да постоји пауза између часова.
20.
Лоше је што одмах после инструмента имам солфеђо
или солфеђо
после инструмента.
21.
Ја мислим да само што недостаје је звоно да знамо када
се завршава час.
22.
Волела бих да постоји школско звоно. Да нас опомени
када креће час.
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36.
Велики ходници.
37.
Код ове школе ми се свиђа што је чиста.
38.
Клупе су лепе.
39.
Двориште.
40.
Учионице.
41.
Учионице се често реновирају.
42.
Свиђа ми се што чисте школу.
43.
Има резервног папира
44.
Одржава се школа-поправљају се неке ствари.
45.
Декорише се школа, на пример учионица солфеђа-завесе.
46.
Клупе су за двоје.
47.
Увек је лепо сређена и уређена учионица.
48.
Место на коме се школа налази
49.
Добре ствари су урађене.
50.
Добре клупе и столови.
51.
Светло
52.
Учионице су веома лепе и добро уређене.
53.
Школа је лепо уређена и чиста.
54.
Свиђа ми се то што се учионице уредне и лепе.
55.
Свиђа ми се што свуда има лепих декорација и биљака.
56.
Лепо су окречени зидови.
57.
Свиђа ми се овде у учионици: мини јелкица, украшена
табла, прозори, завесе украси за учионицу
58.
Учионице су велике.
59.
Учионице су лепе, украшене и реновиране
60.
Зидови су окречени.
61.
Сијалице су нове и лепо светле.
62.
Изглед саме школе и учионица је баш леп.
63.
Свиђа ми се нови паркет у учионици солфеђа.
64.
Има електронски дневник.
65.
Лепо су организовани.
66.
Изглед школе.
67.
Учионице су велике и лепе.
68.
Ходници чисти.
69.
Увек лепа атмосфера.
70.
Велики ВЦ
71.
Свиђао ми се учионице јер су светле и обојене.
72.
Зато што је увек мирно.
73.
Клупе за седење у ходнику.
74.
Боје зидова и ормарића, и свиђа ми се што је шарено.
75.
Реновирана је.
76.
Свиђа ми се како су окречени зидови.
77.
Топло.
78.
Чисто.
79.
Уредно.
80.
Лепо.
81.
Учионице.
82.
Табле.
83.
Учионице су чисте и осветљене.
84.
Увек је тихо никада нема буке.
85.
Уредна је.
86.
Опремљена је.
87.
Добра атмосфера.
88.
Тањина учионица је најлепша.
89.
Изглед школе.
90.
Уредност
91.
Учионице.
92.
Свиђа ми се што су дипломе окачене на ходницима.
93.
Школа је уредна и чиста.
94.
Добра је локација и комплетно школа.
95.
Учионице су лепе.
96.
Учионице су лепе.
97.
Јако је фин лустер у овој школи.
98.
Добра локација и место школе.
99.
Добра ствар је што има много учионица и много простора.
100.
Клупе су лепе.
101.
Школа је веома тиха.
102.
Свиђају ми се учионице.

Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове, кречење,
фарбање, завесе, клупе, сатови у ходницима и учионицама...)
(Ф/=73)
1.
Пењање уз степенице.
2.
Да свако има свој ормарић у које можемо да убацимо
ствари како их
не би носили.
3.
Сала да се малкице још уреди.
4.
Бледи су маркери. Требају нови.
5.
Украсити учионице цртежима.
6.
Украсимо учионице.
7.
Нема сата у учионици.
8.
Клупе и столице су мало старе.
9.
Зидови су прљави.
10.
Маркери за таблу.
11.
Не свиђа ми се што испод табле у учионици солфеђа
има замазан
маркер.
12.
Клупа која се клати у учионице солфеђа.
13.
Али неке учионице имају мало мање упрљане зидове и
оштећене
паркете.
14.
У неким учионицама не постоје праве клавирске
столице,
већ обичне столице.
15.
Треба да се набаве нове фломастере који су тамни.
16.
Слабије грејање.
17.
Естетски изглед.
18.
Кров који понегде прокишњава.
19.
Понеки делови учионице као што су катедра
наставника или
неки ормари у учионицама.
20.
Да се учионице на спрату мало среде (рупе у зидовима
и тако то...).
21.
Степенице.
22.
Светло у тоалету.
23.
Клупе у ходнику.
24.
Врата шкрипе и јако лупају
25.
Учионице за неке инструменте да буду лепше-да се
додају неке ствари
26.
Постоје климе у учионицама али већина не ради, стога
су услови
рада лети отежани (јако је вруће).
27.
Не свиђа ми се што нема климе.
28.
Подови су пукли.
29.
Не свиђају ми се седишта.
30.
Постоје климе које нису у функцији и зато је лети у
учионицам
а јако вруће.
31.
На неким учионицама не ради квака.
32.
Учионице би могле да буду љубичасте.
33.
Хладњикава је учионица солфеђа.
34.
Зидови.
35.
Треба реновирати неке делове.
36.
Оно што ми се не свиђа је што неке учионице нису
реновиране.
37.
Не свиђа ми се изглед школе (нпр. реновирање, нови
инструменти,
маркери за таблу
38.
Лоше је што немамо звоно.
39.
Понекад немамо учионицу.
40.
Понекад је хладно.
41.
Немам ни једну замерку осим тога што је понекад
хладно у учионици
солфеђа.
42.
Лоша су светла.
43.
Лоше је грејање.
44.
Понекад је мало хладно, нису увек радијатори
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103.
Објекат је леп.
104.
Грејање.
105.
Уређене су учионице.
106.
Табле.
107.
Маркери.
108.
Столови/столице, ормарићи.
109.
Учионице, табеле...
110.
Столови и столице су добри.
111.
Учионице су у добром стању.
112.
Учионице су чисте.
113.
Диван изглед школе.
114.
Свиђају ми се велики столови.
115.
Има добро осветљење.
116.
Учионице.
117.
Ходник.
118.
Улаз.
119.
Близу је.
120.
Лепо урађене учионице.
121.
Лепе учионице.
122.
Учионице су уредне.
123.
Столови, столице.
124.
Квалитетни услови за рад.
125.
Свиђају ми се учионице.
126.
Ова школа има велике уредне учионице.
127.
Организација простора.
128.
Локација.
Инструменти, компјутери наставна средства (Ф/=24)
1.
Добри су инструменти.
2.
Инструменти.
3.
Бубњеви.
4.
Изнајмљивање инструмената.
5.
Добра инструментална опрема.
6.
Одлична опрема за рад..
7.
Опрема у учионицама је одлична.
8.
Учионице су одлично опремљене.
9.
Инструменти су лепо одржавани.
10.
Клавири су сви лепо наштимовани и у добром стању.
11.
Клавир у мојој учионици.
12.
Има своју потребну опрему – инструменте.
13.
Инструменти.
14.
Инструменти су лепи и нису оштећени, а и сви су нови
15.
Има много инструмената за избор.
16.
Квалитет инструмената.
17.
Инструменти
18.
Деца имају велики избор инструмената.
19.
Сви инструменти су нови.
20.
Инструменти су ок.
21.
За хармонику не морам да носим инструмент.
22.
Инструменти лепо звуче
23.
Инструменти су квалитетни.
24.
Има много инструмената.
Квалитетан рад наставника-подршка ученицима и наства и учење
(Ф/=149)
1.
Солфеђо и инструменти су занимљиви забавни.
2.
Постоји само једна ствар које могу да се сетим, а да је
добра, а то је једним делом и лоше-и свиђа ми се и не што су
наставници предобри.
3.
На солфеђу увек научим све што је потребно и увек ми је
све јасно.
4.
На солфеђу радимо неке занимљиве вежбе.
5.
Наставници објашњавају одлично.
6.
Да, слушамо шта учитељица говори
7.
Добра ствар је што су добри наставници.
8.
Оцењивање је реално.
9.
Часови су занимљиви.
10.
Мени се свиђа у овој школи наставнице.
11.
Разумни наставници.

укључени.
45.
Не свиђа ми се тајни пролаз на највишем спрату.
46.
Треба да се среде учионице.
47.
Мислим да треба да се додају слова која су отпала са
зида музичке
школе.
48.
Слова на згради би требало да буду стабилнија, јер
стално падају.
49.
Неке плочице на поду су поломљене па би било добро
да се то поправи.
50.
Ја мислим да овде треба да се дода сат.
51.
Степенице.
52.
Не свиђа ми се јер су учионице не реновиране. Треба
их мало
реновирати.
53.
Треба поправити таблу, фломастере.
54.
Светла у делу где су удараљке.
55.
Учионице су прљаве и мало отежане.
56.
Треба поправити прозоре на неким учионицама.
57.
Учионица бр. 15.
58.
Нема пуно ормарића за све.
59.
Није добро грејање.
60.
Покварени сатови.
61.
Треба нам нова табла за солфеђо, јер је ова код Тање
сва измуњана.
62.
Током зиме би било добро да школа има боље грејање.
63.
Не свиђа ми се што учионица виолине није нова.
64.
Не свиђа ми се што табла не може да се обрише.
65.
Треба мало да се реновира школа.
66.
Грејање понекад не ради.
67.
У ходнику сат не ради.
68.
Волела бих да се школа среди.
69.
Волео бих да се у неким учионицама додају завесе због
сунца
70.
Само бих волела да други спрат буде мало уређенији.
71.
Једино што замерам музичкој школи је то што су неке
учионице
широке.
72.
Не свиђа ми се боја зидова у школи, на ходницима.
73.
Било би лепо када би било више клупа столица на
ходницима.
Хигијена, тоалет(Ф/=40)
1.
Нема папира у тоалету.
2.
ВЦ су мало прљави.
3.
Тоалет.
4.
Код удараљки нема функционални ВЦ
5.
Само то што нема папира у тоалету.
6.
Не свиђа ми се једино што нема папира у тоалету.
7.
Тоалет папир.
8.
Само нема тоалет папира, то је тужно, али барем је
чист.
9.
Нема тоалет папира у вц.
10.
ВЦ је мало чудан треба да се реновира.
11.
Прљав ВЦ.
12.
Једина лоша ствар је што нема апарат за вод.
13.
ВЦ на другом спрату-нема га.
14.
ВЦ треба да буде лепши.
15.
ВЦ треба да се уради.
16.
У тоалету (барем женским) нема тоалет папира.
17.
Купатило.
18.
Можда да се уреди ВЦ.
19.
Нема папира за брисање руку.
20.
У тоалету нема папира.
21.
Лоше је то што је тоалет на спрату.
22.
У тоалету убруси.
23.
Не свиђа ми се то што немамо чиме да сушимо руке у
ВЦ.

48

Извештај о раду Музичке школе „Станислав Бинички“ Београд за 2021/2022.
12.
Код ове школе ми се свиђа то што су наставници јако
добри.
13.
Ова школа је добра зато што је добра учитељица.
14.
Часови солфеђа су веома занимљиви, увек играмо неке
игре, квизове и из тога научимо доста.
15.
Гостољубиво особље.
16.
Организација онлајн солфеђа и виолине.
17.
Начин објашњавања.
18.
Онлајн настава је била у реду, али много боље је уживо.
19.
Волим што су сви насмејани.
20.
Свиђају ми се наставници.
21.
Волим да идем на солфеђо учим и дружим се, волим
хармонику.
22.
Сви наставници.
23.
Наставници су фини и праведни.
24.
Часови.
25.
Добри су наставници.
26.
Ја волим ову школу зато што су наставници нормални, а у
другој школи наставници су ненормални, остало је нормално.
27.
Гордана Малетић је одлична наставница.
28.
Наставници су одлични.
29.
У овој школи су добри наставници.
30.
Одлични наставници.
31.
Наставници како нас уче.
32.
Добри су учитељи.
33.
Не желим да се моје учитељице мењају.
34.
Наставници су љубазни.
35.
Наставници радо помажу имају стрпљења и добри су.
36.
Лепо предају и труде се да научимо и да схватимо..
37.
Све је сјајно, поготову наставници. Свиђају ми се.
38.
Наставници су дивни.
39.
Добри су наставници.
40.
Наставници се труде да посвећују пажњу ученику.
41.
Учитељи.
42.
Мени се свиђа кад те учитељица похвали.
43.
Лепо је на часовима.
44.
Свиђа ми се како нас учите и како се играте са нама.
45.
Професори су фини и лепо предају.
46.
Наставници су пријатни и расположени.
47.
Супер је што су сви наставници добри.
48.
Наставници веома добро објашњавају лекције и
инструменте.
49.
Да се не промене наставници и да идемо на солфеђо,
клавир, флауту, виолину, виолончело.
50.
Наставнице су сјајне.
51.
Свиђа ми се што је учионица солфеђа лепа и нова.
52.
Настава је добра.
53.
Предавање је детаљно.
54.
Добра страна су наставници и то што су сви љубазни.
55.
Задовољан сам наставницима.
56.
Свиђа ми се пажљивост наставника.
57.
Волим што су сви фини.
58.
Задовољан сам наставницом Милом Живковић.
59.
Сви наставници су у реду.
60.
Супер наставници.
61.
Сви су буквално готивни.
62.
Лепо се ради.
63.
Праведно се оцењује.
64.
Одлични су наставници.
65.
Свиђају ми се наставници.
66.
Наставници су љубазни.
67.
Добро је што слушамо учитељицу.
68.
Свиђа ми се доброта наставника/учитељице.
69.
Најбољи наставници.
70.
Наставници нас уче много чему и не терају нас да радимо.
71.
Учитељи су веома фини и добри. Нису као у обичној
школи, разликују се од других школа
72.
Учитељи пружају помоћ сваком ученику о овој школи.

24.
Нема топле воде.
25.
Не свиђа ми се то што у купатилу немамо чиме да
обришемо руке.
26.
Тоалет папира у купатилу.
27.
Купатило.
28.
Да се поправе тоалети.
29.
Тоалет на спрату.
30.
Тоалети су често прљави, има паучине на плафону
тоалета.
31.
Смрад у ВЦ.
32.
Никад нема папира у тоалету.
33.
Тоалет папир- нема га.
34.
Тоалет.
35.
Тоалет смрди.
36.
Тешке су ВЦ.
37.
Нема тоалет папира.
38.
Прљав ВЦ.
39.
Лоша ствар у школи је што нема нигде чесма у
купатилу.
40.
Нема тоалет папира.

Инструменти (Ф/=8)
1.
Лоше наштимовани клавир.
2.
Неки инструменти су лоши.
3.
Нема клавир у свакој учионици.
4.
Клавир у концертној сали код зборнице је ужасан.
5.
Флаута.
6.
Треба да се поправе инструменти који су раштимовани
у неким
учионицама.
7.
Клавири једини нису наштимовани.
8.
Лоша ствар код музичке школе јесте то што
претпрошле године на
смотри имао је један клавир на првом спрату и дирке су му
лабаве.
То је то, то је једина лоша ствар.

Строги наставници, праћење/оцењивање, комуникација(Ф/=6):
1.
Прва наставница клавира.... и ја се нисмо сложили и ја
сам променио
класу, имао сам проблем што би ми часови били дужи зато што
је наставница каснила па би каснио на солфеђо.
2.
По мени је лоше начин оцењивања код неких
наставника.
3.
Није добро што треба да одговарамо и добијемо лоше
оцене.
4.
Мени се не свиђа када те учитељице из музичке школе
поправе, а
ти си добро урадио.
5.
Не свиђа ми се то што нас оцењују сваког месеца.
6.
Не свиђа ми се кад се професорка клавира дере.
Јавни часови, концерти(Ф/=3)
1.
То што родитељи не иду на интерни час.
2.
Не свиђа ми се то што имају јавних часова.
3.
Волела бих да се чешће организују јавни часови и
такмичења.
4.
Можда неки заједнички часови са другом децом и да
свирамо
неке нумере као бенд.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=20)
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73.
Добро је што су наставници добри.
74.
Овде је добро што имамо добре учитеље и учитељице и
зато што се јако добро брину о нама.
75.
Добри су наставници.
76.
Наставници ми се свиђају.
77.
У овој школи ми се много свиђа наставница која предаје
солфеђо, зато што нас лепо учи.
78.
Наставници су веома добри и одлично се односе према
мени.
79.
Мени се допадају наставнице ове године.
80.
Прошле године на онлајн настави ми ништа није било
јасно и баш ми је било тешко, али су ми наставни баш добри и лепо
објашњавају.
81.
У овој школи су добри наставници.
82.
Наставници су добри и помогну ми (чак са симпатијом).
83.
Наставници су фини, помажу деци, и кад ти нешто не иде
пуни су разумевања.
84.
Наставници су добри.
85.
Мени се свиђају наставници, поготову наставница солфеђа,
њу никад не бих мењала.
86.
Добри су сви наставници.
87.
Добре стране Музичке школе ,,Станислав Бинички“ су
сјајни професори и наставници.
88.
Школа има добре учитеље који нас много науче.
89.
Сви се труде да деца сазнају шта је музика.
90.
Имамо наставнике који нас свачему науче и лепо нам
објасне стваре које не разумемо.
91.
То што имате много добре наставнике.
92.
Наставници.
93.
Има добре наставнике.
94.
Има добре наставнике који хоће да помогну
95.
Наставници су добри и благи према ђацима, али такође нас
и пуно науче градиво.
96.
Добри наставници.
97.
Наставница солфеђа и клавира су одличне, посвећене и
желе да помогну и о објасне ученицима шта треба.
98.
Наставници су одлични.
99.
Имамо супер наставницу солфеђа.
100.
Сви су љубазни.
101.
Наставница солфеђа је дивна.
102.
Наставница Јелена Пралица је такође дивна.
103.
Наставница клавира Тамара је предобра.
104.
Наставници објашњавају, имају стрпљења итд.
105.
Добри наставници.
106.
Наставници су добри.
107.
Наставници, однос према ђацима.
108.
Добри су наставници.
109.
Наставници су одлични.
110.
Кад се у школу иде нормално не онлајн много напредујем
и наставница ми у томе помаже.
111.
Имам добру учитељицу
112.
Ова школа ми се баш свиђа пошто имам дивну професорку
солфеђа и виолине
113.
Професорке су ужасно фине посебно професорка клавира и
из солфеђа
114.
Учитељи /учитељице су сјајне.
115.
Када сам кренула у обичну школу било је ужасно, па сам
мислила да ће бити и у музичкој, али испоставило да је супер и да ће
ми користити. На пример нисам научила да свирам песмицу на
металофону, испоставило се после 3, 4 пута пробе било је савршено.
И не само због учења песмица за минут него и због наставника
много су блажи организованији и забавнији
116.
Разумни наставници-добри, одлични, одлично
117.
Сви су фини.
118.
Сви су добри.
119.
Добри су наставници и детаљни су.
120.
Занимљиво ми је да слушам наставницу, има пријатан глас
121.
Волим да свирам са наставником гитару.

1.
Прекратко време за писање овог упитника.
2.
Поред осталих обавеза и школе и немам времена да
вежбам.
3.
Солфеђо певање.
4.
Не свиђа ми се кад доста пишемо.
5.
На солфеђу понекад има путо тога да пишемо.
6.
Не волим што имамо пуно песмица да научимо.
7.
Волим све сем солфеђа, јер је тежак.
8.
Одузима ми доста времена.
9.
Лоша ствар је да ми много времена узима музичка
школа, већ сам
хтео у другом разреду да изађем, али ми мајка не да.
10.
Немам пуно времена и некад имам превише обавеза.
11.
Не свиђа ми се што некада због музике не стигнем да
завршим
обавезе за основну школу и некад немам довољно времена
12.
Нема времена за учење за ствари из основне школе.
13.
Често проведем и по сат времена у аутобусу на путу до
музичке школе.
14.
Кад се вратим из основне не могу пуно да се одморим
ако имам музичку
школу.
15.
Понекад ми је напорно да вежбам инструмент.
16.
Идем у музичку школу само зато што морам да је
завршим, мама ме
углавном тера да идем, у последње време.
17.
Понекад немам времена.
18.
Што немам времена да седнем и да се играм са својом
секом.
19.
Мало свирам хармонику због времена.
20.
Не волим да вежбам заморно ми је понекад.
Бука, звуци ометају рад у школи (Ф/=4)
1.
Мислим да је лоше што учионице нису изоловане осим
оне напољу.
2.
Током солфеђа се чују други инструменти.
3.
Чују се звуци са улице (кола).
4.
Лоше је изоловано.
Унапређивање наставе/Укључивање ученика(Ф/=14)
1.
Мало ми је понекад досадно.
2.
Не волим солфеђо и волела бих да се на њему промене
неки часови,
на пример да одређени час сви донесу инструменте и да
одсвирам
нешто.
3.
У овој школи би волео да се додају телевизори за боље
учење и
гледање композиција на њему.
4.
Школа је одлична, лоше стране су јача тачка јер их има
мање.
Заправо реалних лоших страна које ометају рад нема.
Онлајн настава ` заиста није захвална јер у изненађујућим
тренуцима
нема времена да се организује добра конекција.
5.
Није ми се свидела настава током онлајн наставе зато
што нисам имала добар контакт са наставницима и недостајала
ми је учионица.
6.
Више волим солфеђо, а клавир мање јер више има за
вежбање.
7.
Чешће да се играмо.
8.
Можемо да свирамо-награде.
9.
Не волим солфеђо, јер нисам баш добра у томе. Милим
да када бих
се мало потрудила да бих знала мало више од Ц- дура.
10.
Оно што музичкој школи фали јесте да можда постоји
више избора
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122.
Добри наставници.
123.
Учитељи.
124.
У овој школи ми се свиђа што су веома добри наставници.
125.
Учионице су лепе и највише ми се свиђа зато што нас
наставници веома добро уче о нотама па зато кад ја одем у редовну
школу највише и најбоље знам о музичком.
126.
Свиђа ми се то што се у школи брину о нама.
127.
Понашање наставника према ученицима.
128.
Наставници су дивни, нарочито наставница Тамара
Стојковић.
129.
Наставници су љубазни
130.
У овој школи наставници су људи који раде веома добри
према деци.
131.
Наставници су одлични.
132.
Наставница солфеђа је супер и наставница мог
инструмента је добра.
133.
Сматрам да су наставници изузетно добри према деци.
134.
Најбоља ми је наставница солфеђа, она је баш фина и
супер објашњава.
135.
Наставник кларинета је исто супер.
136.
Наставници се труде да им буде све лепо и уредно.
137.
Труде се што више да подучи ђаке
138.
Наставници су јако фини и добри.
139.
Добро предају градиво.
140.
Током онлајн наставе су се потрудили да учине онлајн
наставу бољим и занимљивијом
141.
Наставници ми се свиђају.
142.
На солфеђу ми се све свиђа.
143.
Свиђају ми се професори.
144.
Наставници су супер.
145.
Свиђа ми се то што су сви наставници врло добри и
разумни.
146.
Учитељице су веома лепе.
147.
Што учитељице лепо раде са нама.
148.
Ова школа је ок јер имамо супер наставнике, имамо све
што нам треба.
149.
Ја мислим да су моји наставници одлични , и ја их не бих
мењао.
Знање, вештине (настава и учење, постигнуће ученика), али и
мотивисаност ученика за музичко образовање(Ф/=99)
1.
Свиђа ми се шта учимо.
2.
У овој музичкој школи ми се свиђа јер имам редовне
часове.
3.
То што траје мање него школа.
4.
Добро је што имамо часове два пута недељно зато што
имамо више времена да вежбамо кући.
5.
Волим музичку школу јер је забавна и волим свој
инструмент и солфеђо.
6.
Добра страна у школи је да не правимо буку и не сметамо
другима док имају солфеђо.
7.
Јако волим да певам зато волим да идем на хор.
8.
Добро се учи.
9.
Волим да свирам зато што ме то опушта.
10.
Свиђа ми се што часови трају 45 минута, јер је то довољно
да се све објасни
11.
Предлог: Хтела бих да учимо преко уређаја.
12.
Радим оно што ме испуњава.
13.
Ова школа је боља од моје претходне.
14.
Мени се свиђа што у музичкој школи учим много нових
ствари као што су ноте, како да тактирам.
15.
Наступи.
16.
Свиђа ми се што могу да научим нове ствари.
17.
Добра ствар код музичке школе је то да ја самом себи
музицирам и уопште често је музика присутна око мене.
18.
Уживам да свирам, али некада је стварно тешко.
19.
Свиђа ми се мој инструмент.
20.
Волим што свирам флауту.

за инструменте.
11.
Лоше је да свирамо оно што не знамо.
12.
По мени нема добрих ствари у музичкој школи.
Најмање ми се
свиђа што су наставници предобри. Много нас хвале и на часу
скоро
ништа не урадимо. Такође из солфеђа ретко кад добијем
одговор
када ми нешто није јасно.
13.
Часови су јако досадни.
14.
Нисам најозбиљнија, шта ћу...волим музику, али не и
вежбање.
Новогодишњи украси и јелке(Ф/=5)
1.
Да се украси за Нову годину.
2.
И да се у њој налази више украса за Нову годину.
3.
Нема јелке.
4.
Волео бих да имамо већу јелку за Нову годину.
5.
Зграда није уредна и окићена.
Родитељи (Ф/=0)
Уџбеници(Ф/=0)
Маске за ковид ((Ф/=3)
1.Не свиђа ми се када моји другари скидају маску.
2.Зато што носимо маске.
Проблеми ван школе(Ф/=4):
1.
Лош пут до школе.
2.
Нема места за паркинг бицикла или тротинета.
3.
Фали место где може да се пријави насиље.
4.
Паркинг.
Правила понашања(Ф/=11)
1.
Деца вичу кроз ходник.
2.
Име једне девојчице.....
3.
Није добро да не слушамо учитеља, учитељицу шта
нам каже.
4.
Не би требало да деца трче по ходницима и да не
ометају часове.
5.
Није добро да сметамо другима док имају час, да
правимо буку.
6.
То што нека деца цртају по клавирима и онда то мало
смањује
лепоту школе.
7.
Не свиђа ми се што има провокативних налепница.
8.
Не свиђа ми се то што имају жваке испод стола и што
негде испод
стола има отпад.
9.
Свуда имају поцепани папири и стикери по зидовима.
10.
Волела бих да нико не шврља по зидовима и клупама.
11.
Украли ми оловку
Интернет(Ф/=3):
1.
У онлајн настави напредовала сам много мање и
проблеми са
интернетом и свирала сам на много мањем нивоу него што могу.
2.
По мом мишљењу би требало да има вајфај (само
кажем).
3.
Ја немам вибер групу.
Униформе ((Ф/=1))
1.
Униформе
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21.
Свирање...
22.
Учим да свирам клавир.
23.
Забавно ми је.
24.
Волим музику и занимљиво ми је да сазнам нове ствари.
25.
Свирам виолину.
26.
Добре стране музичке школе су што се упознајемо са
музиком и учимо корисне и битне ствари.
27.
Ја стварно уживам у музици и друштву овде.
28.
Лепо је што учимо
29.
Свиђа ми се ова школа јер се забављам, брзо ми прође час.
30.
Добро је да свирамо из нота.
31.
Добро је песмицу научити напамет.
32.
Мени је добро у овој школи зато што учим да читам ноте.
33.
Увек се забављамо уз музику и песме и учимо кроз игру.
34.
Може лепо да се учи.
35.
У музичкој школи лепо ми је то што могу да научим много
тога о музици, да певам и свирам.
36.
Волим свој инструмент и драго ми је што имам ту
вештину.
37.
Мени се свиђа флаута, али само је тешко да добијем тон
кад не вежбам.
38.
То што има да се учи пуно инструмената.
39.
Добре стране-побољшавање слуха.
40.
Учење свирање инструмента
41.
Подешавање гласа.
42.
Побољшавам слух.
43.
Волим да свирам.
44.
Часови су добри, потпуни и увек се научи нешто ново.
45.
Не сматрам да је музичка школа обавеза јер уживам док
свирам и радим солфеђо.
46.
Занимљиво је.
47.
Учимо да свирамо и учимо ноте.
48.
Часови нам трају довољно ни мало ни пуно.
49.
Није тешко савладати градиво.
50.
Волим музичку мада је ипак обавезна.
51.
Ипак ће ми недостајати кад завршим чак иако ме је некада
мрзело да идем.
52.
Пре свега се играмо и забављамо.
53.
Највише волим да уживам у музици и опустим се у
свирању.
54.
Волим када идемо на смотру. Тада се смејемо и причамо и
тада идемо да прославимо у ...
55.
Уживам у раду.
56.
Што свирам хармонику.
57.
Мени се моја музичка школа много свиђа из разлога што је
лепа, забавна и моје омиљено место пуно музике.
58.
Волим да свирам гитару.
59.
Много ствари сам научила.
60.
Учење је забавно.
61.
Ја волим ову музичку школу јер добро учим.
62.
Боље се сналазим у обичној школи на музичком.
63.
Деца хоће да буду музичари баш због музичке школе.
64.
Волим класичну музику, а сада је сама свирам.
65.
Волим и да се хвалим и школи а сигурна сам и другари
музичком школом.
66.
Музика је супер.
67.
Волим моју музичку школу и своје другаре.
68.
Што се музика чује на све стране и јш много тога.
69.
Увек занимљиво и забавно.
70.
Мелодије и композиције које свирамо.
71.
Мислим да је добро што ћемо бити неко и нешто у животу
и бити музички образовани. Радићемо оно што волимо.
72.
Лепа, мирна и радосна акустика.
73.
Интересантно градиво.
74.
Просто је весело и лепо.
75.
Волим да певам, свирам и да наступам у овој школи.
76.
Учимо ноте и нове ствари.
77.
Унапређујемо своје знање.

Љубимци у школи(Ф/=2)
1.
Само треба да имамо датум за љубимце, да донесемо
љубимце сви у
школи.
2.
И чула сам идеју да имамо разредног љубимца.
Нема ништа лоше(Ф/=35):
1.
Немам никакве замерке за ову музичку школу.
2.
Лоше то што нема ништа лоше, мислим тешко је да је
све
савршено, али могуће је.
3.
Углавном нема ништа што ми се не допада.
4.
Све је добро.
5.
Ја не видим лоше ствари ове школе.
6.
Нема
7.
Немам никакве замерке.
8.
Немам баш неку замерку.
9.
У овој школи ми се све свиђа.
10.
Нема лоших ствари у овој школи.
11.
Нема.
12.
Нема.
13.
Нема.
14.
Нема
15.
Нема.
16.
Нема.
17.
Нема.
18.
Све је ок.
19.
Све је ок.
20.
Нема.
21.
Нема ништа што ми смета код школе.
22.
Ништа није лоше.
23.
Све је ОК.
24.
Мислим да ништа није лоше.
25.
Нема.
26.
Нема.
27.
Нема.
28.
Нема.
29.
Нема.
30.
Нема.
31.
Нема.
32.
Нема.
33.
Нема.
34.
Нема.
35.
Не мислим ништа лоше само не волим да идем у
музичку школу
зато што мислим да сам одабрала погрешан инструмент (?)
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78.
Свирам флауту и драго ми је што ћу након музичке школе
знати да сцирам по мени најлепши инструмент – флауту.
79.
То је место где могу да искажем моју музичку идеју.
80.
У музичкој школи је јако лако.
81.
Свиђа ми се инструмент који учим да свира
82.
Свиђају ми се инструменти.
83.
Да учимо.
84.
Развијамо мозак.
85.
У школи је добро редовно долазити и да покушавамо да се
трудимо.
86.
Волим да читам ноте.
87.
Волим да учим нове песмице.
88.
Волим све осим солфеђа јер је тежак.
89.
Супер је што нас уче овде да певамо, свирамо и будемо
културни.
90.
Да, поштујемо правила.
91.
Не сме да се прича на часу.
92.
Свиђа ми се што ученици уче ноте и уче да свирају
93.
Није толико напорно, бирам термине за часове
94.
Оно што ми се свиђа у музичкој школи је то што је када
дођем на музичко знам све.
95.
Са знањем које стекнем овде лакше савладам градиво
музичке културе у основној школи.
96.
Учим да свирам инструмент који ми се свиђа и имаћу малу
предност са тим што имам завршену музичку школу (ако завршим).
97.
Свирамо.
98.
Мени се свиђа то што преписујемо ноте са табле.
99.
Све најлепше, учим да свирам хармонику.
Лични разлози(Ф/=6):
1.
Немамо домаћи у овој школи.
2.
И што нема домаћег, све је добро.
3.
Барем за мене имају паузе између солфеђа и и инструмента
Супер је што имамо распуст као и кад имамо у школи
4.
Успем увек све да ускладим за основну и музичку школу.
5.
Није неопходно да носим свој инструмент јер постоји
други у учионици.
6.
То што можеш да свираш било који инструмент.
Порука од ученика (Ф/=1)
1.

Срећни празници!

Епидемиолошке мере (Ф/=4)
1.
Водимо рачуна о ковид ситуацији.
2.
Ношење маске обавезно.
3.
Има резервних маски...
4.
Сапун за руке (у многим школама нема).

Другарство(Ф/=17)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Деца.
Стекла сам нове пријатеље и пријатељство.
Имам лепо друштво.
Другарство и време у школи.
Добро је што се упознајем поново са новим другарима.
Ја мислим да је добро да будем добар друг.
Упознајемо и стичемо нове другаре.
Другари.
У овој школи сам упознала много фине деце.
Упознајеш нове пријатеље.
Свиђа ми се зато што има лепог друштва.
Имам пуно пријатеља.
Деца су овде само позитивна.
Имам другаре.
Дружимо се и учимо заједно.
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16.
17.

Добро је што су другари добри.
Другарство ми се свиђа.

Све је ок, ништа не треба мењати (Ф/=51)
1.
Све ми је лепо.
2.
Свиђа ми се школа.
3.
Све је супер.
4.
Нема више од једне мане.
5.
Допада ми се све.
6.
Све ми се допада.
7.
Све је добро.
8.
Свиђа ми се све.
9.
Нема ничег ружног.
10.
Све је лепо.
11.
Углавном ова школа нема мане.
12.
Супер ми је ова школа и нема ништа да се промени.
13.
Није ништа ружно.
14.
Добре стране су да ми се све свиђа.
15.
А нема лоше стране, све је добро.
16.
Свиђа ми се све
17.
Све је ок.
18.
Све је супер.
19.
Школа је супер.
20.
Све ми се свиђа.
21.
Скоро све.
22.
Супер.
23.
Мени је све лепо у музичкој школи.
24.
Мени се све у музичкој школи свиђа.
25.
Све је супер.
26.
Све ми се свиђа.
27.
Школа.
28.
Школа је супер.
29.
Ја мислим да је све у реду и да не треба ништа да се мења.
30.
Све је добро.
31.
Све је добро.
32.
Све је добро.
33.
Све је добро.
34.
Све је добро.
35.
Немам скоро ништа лоше.
36.
Све је ок.
37.
Мени је све ок.
38.
Ништа није лоше.
39.
Немам никакве замерке.
40.
Баш је дивна ова школа.
41.
Школа је по мени веома добра и лепа.
42.
У музичкој школи нема ништа што ми се не свиђа.
43.
Обожавам све око ове школе.
44.
Ја у овој школи волим све.
45.
Ова школа је сјајна.
46.
Школа је лепа и још много позитивних ствари.
47.
Школа је лепа.
48.
Нема ништа што ми се не свиђа у овој школи за сад.
49.
По мени ова музичка школа нема мане.
50.
Музичка школа мени скоро нема мана.
51.
У овој музичкој школи све ми се допада.
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МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА
о Музичкој школи ,,Станислав Бинички““
Истраживање предности и недостаци из угла ученика музичке школе
Одељење Б
На одељењу Б од 71 ученика затражено мишљење о школи.
245 позитивна исказа.
144 исказа који указују да треба нешто унапредити.
Укупно 389 исказа.
Одељење

Б

1

24

2

16

3

6

4

5

5

16

6

4

укупно

71

Број
позитивних
тврдњи
245

Број сугестија
за
унапређивање
144

Укупан
број
исказа
389

Број часова на
којима су
анкетирани
ученици
10 часова

Шта је добро?
1.
Зграда
школе,
учионице,
сала,
амбијент,
инструменти/етос и ресурси(Ф/=87):
2.
Квалитетан рад наставника-подршка ученицима и
настава и учење(Ф/=59):
3.
Знање, вештине (настава и учење), али и
мотивисаност ученика за музичко образовање(Ф/=57):
4.
Лични разлози(Ф/=2):
5.
Друштво, другари(Ф/=9):
6.
Инструменти, компјутери наставна средства(Ф/=15):
7.
Нема потребе било шта мењати (Ф/=16):

Шта треба поправити?
1.
Организација рада у сменама, дужина трајања часа,
школско звоно(Ф/=20):
2.
Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове,
кречење,
фарбање, завесе, клупе, сатови у ходницима и учионицама...)
(Ф/=63):
3.
Хигијена, тоалети (Ф/=6):
4.
Јавни часови, концерти(Ф/=3):
5.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=13):
6.
Бука, звуци ометају рад у школи(Ф/=4):
7.
Укључивање ученика у часове солфеђа(Ф/=1):
8.
Новогодишњи украси и јелке(Ф/=7):
9.
Родитељи (Ф/=1):
10.
Хаљине које носи хор(Ф/=2):
11.
Клавири/инструменти (Ф/=3):
12.
Уџбеници(Ф/=1):
13.
Маске за ковид (Ф/=1):
14.
Строги наставници, понашање(Ф/=3):
15.
Завесе (Ф/=1):
16.
Биљке у школи(Ф/=3):
17.
Информисање ученика(Ф/=1):
18.
Звучници (Ф/=6):
19.
Папирни дневник (Ф/=3):
20.
Огледала у школи (Ф/=1):
21.
Уочени недостаци у организацији такмичења(Ф/=1):

Шта је добро?

Шта треба поправити?
Организација рада у сменама, дужина трајања часа, школско
звоно(Ф/=20):

Зграда школе, учионице,
ресурси(Ф/=85):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

сала,

амбијент,

инструменти/етос

и

1.
Не волим што мењам групе због смена, па некад не знам шта
је
за домаћи задатак у другој групи.
2.
Не свиђа ми се то што ми се скоро поклапа са неким
обавезама у
основној школи.
3.
Једина лоша ствар је понекад термин јер некада журим да
стигнем
у школу, сли ми се све остало свиђа.
4.
Хор је далеко од Б одељења.
5.
Не волим када имамо касно час јер је мрак и има мало
ученика
у школи.
6.
Термини за часове се не поклапају добро са основном
школом.
7.
Није било наставе солфеђа на миту због лошег интернета у
школи.

Свиђа ми се што је школа лепа и мала.
Свиђа ми се како је учионица сређена и украшена.
Новогодишњи украси.
Новогодишњи украси.
Нова капија.
Пријатна атмосфера.
Мале учионице.
Грејање.
Добра локација на Новом Београду.
Што је барака.
Чисто је.
Бенџамин је супер.
Мени се свиђају украси и учионица.
Свиђа ми се клавир.
Свиђа ми се дрво у школи.
Све изгледа ново и лепо.
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17.
Лепа је хигијена у школи.
18.
Волим што се украси за Нову годину или тако неки празник.
19.
Има радијатора и топло је.
20.
Свиђају ми се слике у учионицама.
21.
Свиђа ми се како је украшена учионица.
22.
Топле учионице.
23.
Добро украшена учионица солфеђа.
24.
Мени се допадају учионице.
25.
Свиђају ми се књиге.
26.
Лепо окићене учионице за новогодишње празнике.
27.
То што су учионице украшене за Нову годину.
28.
Мени је лепа ова музичка школа
29.
Лепо су украшене ове учионице
30.
Лепо је урађена.
31.
Свиђа ми се офингер са виолинским кључем.
32.
Лепо је што је новогодишњи окићено.
33.
Школа је занимљива.
34.
Школа је лепо украшена.
35.
Лепа учионица за солфеђо.
36.
Држач кишобрана у ходнику.
37.
Светло изнад табле.
38.
Бенџамин.
39.
Нотни чивилук.
40.
Клавир у учионици моје наставнице.
41.
Клупе нису исписане.
42.
Сала, у сали је лепо.
43.
Грејање је добро.
44.
Клавир у сали.
45.
Сат у сали.
46.
Бенџамин.
47.
Чивилук.
48.
Лампа изнад табле.
49.
Све је добро.
50.
Столице
51.
Учионице.
52.
Добар је изглед школе.
53.
Добра расвета.
54.
Добро грејање.
55.
Свиђа ми се то што је учионица пуна слика.
56.
Свиђа ми се што се редовно чисти и никад није хладно у
школи.
57.
Сала
58.
Лепе су учионице.
59.
Допада ми се како је украшена учионица. За солфеђо.
60.
Школа није велика, свиђају ми се инструменти, сала,
величина школе.
61.
Допадају ми се украси.
62.
Украшена је.
63.
Лепа је.
64.
Разне слике о животињама на клавиру у солфеђу.
65.
Допада ми се дрво или лажна јелка у учионици за солфеђо.
66.
Свиђа ми се како је клавир на солфеђу украшен.
67.
Лепо је што оките школу за Нову годину.
68.
Маркери за таблу су добри.
69.
Бенџамин.
70.
Свиђају ми се лустери.
71.
Украси су лепи
72.
Свиђа ми се украс на вратима.
73.
Свиђају ми се рамови са цвећем и птицама.
74.
Свиђају ми се украси.
75.
Свиђа ми се моја учионица у коју идем на солфеђо.
76.
Учионица бр. 2 је лепа.
77.
Ово је мала музичка школа, има много малих учионица за
клавир.
78.
Има пуно украса.
79.
Све учионице су лепе, али ми је сала омиљена.
80.
Сала је велика и лепа.
81.
Сваке године лепо украсе таблу.
82.
Грејање је добро.
83.
Срећна сам што су се појавили компјутери.
84.
Свиђају ми се украси.
85.
Свиђа ми се то што је осветљена учионица.
86.
Допада ми се то што је учионица за солфеђо лепо украшена.
87.
Инструменти.
Квалитетан рад
учење(Ф/=59):

наставника-подршка

ученицима

и

наства

и
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8.
Час инструмента имам сат времена пре солфеђа.
9.
Часови солфеђа су суботом ујутро-само би то мењала.
10.
Часови солфеђа нам трају кратко, лепше би било да трају по
један сат.
11.
Не волим што сваке друге недеље идем на час солфеђа.
12.
Што имамо часове и суботом
13.
Искрено ми се не свиђа што се дужина часа променила са 30
на 45 минута када сам кренуо у више разреде
14.
Волела бих да час инструмента траје 45, а не 30 минута.
15.
Да мало краће трају часови.
16.
Желеа бих звоно за крај часа.
17.
Што морамо да чекамо испред школе док не крене час.
18.
Одељење А на Новом Београду ми се више свиђа.
19.
Не постоји звоно.
20.
Желим да нам час траје дуже.
Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове, кречење, фарбање,
завесе,
клупе, сатови у ходницима и учионицама...) (Ф/=63):
1.
Мало је хладно.
2.
То што су премале учионице за свирање
3.
У учионици за солфеђо би померио клавир јер не могу да
видим клавир
4.
У учионици за солфеђо има само једна мекана столица.
5.
Не можемо да видимо сат на солфеђу.
6.
Сат у ходнику.
7.
Мало столица у ходнику.
8.
Нема сатова у учионицама.
9.
Волела бих да је школа већа
10.
Некад нема грејања.
11.
Волела бих да је мало школа већа.
12.
Мало је вруће у учионици.
13.
Волела бих да буде школа већа.
14.
Кров треба да се среди.
15.
Да се уреде учионице.
16.
Мутне слике на зидовима.
17.
Улаз у школу треба да се среди..
18.
Требају нам нове столице јер ове остављају успомене на
мојим...
19.
Ова школа је супер, али нешто фали. Треба да је већа. Кад би
могла
да се повећа јер онда би било много више ученика и наставника.
20.
Врата школе
21.
Столице које шкрипе.
22.
Клупе које шкрипе.
23.
Квака учионице солфеђа.
24.
Отирач испред школе.
25.
Не свиђа ми се што је стара.
26.
Не свиђа ми се што је промењен улаз.
27.
Можда могу неке столице да се замене у ходнику или
поправе.
28.
Могу да се додају клупе у дворишту, да би могли да седнемо
поготову
ако не можемо унутра.
29.
Зидови се распадају.
30.
Клупе и столице су ишаране.
31.
Испод клупа имају жваке.
32.
Клупе су испуцале и увек ми се исцепа одећа.
33.
Слике ме јако плаше.
34.
Пукотине на зидовима.
35.
Столице.
36.
Зидови.
37.
Прозори.
38.
Столови.
39.
Клупе.
40.
Грејање.
41.
Тоалет папир.
42.
Столарија.
43.
Столице.
44.
Столови
45.
Мала сала у блоковима.
46.
Лоши столови.
47.
Столице.
48.
Рупа на зиду.
49.
У сали нема довољно столица, пре корене смо чекали у
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1.
Наставници су фини.
2.
Сви наставници су добри.
3.
Наставница солфеђа нам је фина, добра и веома занимљива.
4.
Наставник хармонике је фин и добар, зато ја волим своју
музичку школу.
5.
Свиђа ми се то што су сви весели.
6.
Свиђа ми се што волим да свирам.
7.
Свиђа ми се што су сви веома посвећени према својим
ђацима.
8.
Такође волим и на солфеђо да идем са мојим другарима.
9.
Добро је све, а најбољи су наставници који су добри и лепо
науче децу и учимо нешто ново.
10.
У музичкој школи веома ми се свиђа на солфеђу јер ту имам
друштво, а лепо је и на клавиру.
11.
Наставник солфеђа се труди да нас научи свему.
12.
Углавном се наставници труде.
13.
Немојте да нам мењате наставнике. Оставите их.
14.
Наставник клавира.
15.
Наставници су добри и воле да раде са нама.
16.
Наставник солфеђа.
17.
Најбоља наставница хармонике.
18.
Веома фини наставници.
19.
Добри су професори.
20.
Одлични наставници.
21.
Допадају ми се учитељи.
22.
Најбоља наставница солфеђа.
23.
Одлични наставници.
24.
Наставница солфеђа.
25.
Наставник гитаре.
26.
Добри корепетитори.
27.
Наставници су углавном добри.
28.
Наставници се труде да што боље нешто објасне.
29.
Свиђа ми се професор.
30.
Професори су одлични занимљиви, а нарочито моји Алекса и
Лариса.
31.
Неки наставници праве часове од 30, а неки од 45 минута.
32.
Има добрих наставника.
33.
Има добре професоре.
34.
На гитари је професор одличан, као и на солфеђу.
35.
Учитељи су баш добри.
36.
Имају добре инструменте и одличне наставнике.
37.
Сваки наставник може да помогне
38.
Наставници су увек добри и желе ад објасне.
39.
Свиђају ми се наставници.
40.
Учитељи у овој школи су јако фини.
41.
Сјајни наставници
42.
Добри су наставници.
43.
Наставници су баш добри.
44.
На клавиру наставница врло добро подучава.
45.
Добри су наставници.
46.
Допадају ми се часови због наставника.
47.
Много су добри наставници.
48.
Наставници су фини.
49.
Мени се допада солфеђо.
50.
Наставник солфеђа.
51.
Професор Алекса је фин, све нам објашњава.
52.
Професорка Бојана је добра, она ми помаже.
53.
Свиђа ми се што волимо да се шалимо на солфеђу и на
инструменту (виолина)
54.
Наставници се труде да дају све од себе за знање ученика.
55.
Наставници су супер.
56.
Свиђа ми се солфеђо јер је атмосфера пријатна чак
пријатнија него у школи и наставник је одличан.
57.
Свиђа ми се учитељица клавира, солфеђа.
58.
Наставници.
59.
Свиђа ми се солфеђо, јер пола часа потрошимо на небитне
теме
Знање, вештине (настава и учење), али и мотивисаност ученика за
музичко образовање(Ф/=57):
1.
Мени се у музичкој школи свиђа то што учимо ноте и
песмице.
2.
Занимљиво ми је на часовима.
1.
Такмичења.
2.
Свиђа ми се што волим да свирам.
3.
На часу инструмента свирамо лепе композиције.
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ходнику.
50.
Столице су неудобне.
51.
Премала је сала.
52.
Зидови.
53.
Прозори.
54.
Већи простор.
55.
Мала је школа
56.
Ова школа је премала
57.
Волела бих да све столице буду удобне.
58.
Желим да имамо мало бољу школу.
59.
Стари прозори.
60.
Стари клавири.
61.
Има мало столица у ходнику.
62.
Мала школа.
63.
Мислим да би требали да префарбате зид у учионици
солфеђа
белом бојом опет , да нема рупа у зидовима- то бих једино променила.
Хигијена, толает (Ф/=6):
1.
Већи вц.
2.
Реновирати вц.
3.
У купатилу нема тоалет папира.
4.
Већа хигијена тоалета и тоалет папир.
5.
Тоалет папир у тоалету.
6.
Тоалет.
Јавни часови, концерти(Ф/=3):
1.
Нема пуно јавних наступа.
2.
Волела бих да имамо више јавних часова клавира.
3.
Концерти на којима могу да долазе гости и да слушају и ако
не
свира њихово дете.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=13):
1.
Децу терају да се форсирају...
2.
У школи ми се не свиђа бас кључ и теорија.
3.
Не свиђа ми се што мора да се вежба.
4.
Лоше-пуно рада и труда.
5.
Потребно је пуно рада и труда.
6.
Не свиђа ми се што некада када морам да учим за школу
имам
домаћи из солфеђа или морам да вежбам гитару.
7.
Сваке године је све теже.
8.
Школа ми јако одузима моје време.
9.
Треба ми пуно времена да дођем до ње.
10.
Не свиђа ми се што учимо повисилице и снизилице.
11.
Не свиђа ми се колико вежбица ми задаје професорка
клавира.
12.
На онлајн настави је био ужас!
13.
Некад школа узима пуно времена.
Бука, звуци ометају рад у школи(Ф/=4):
1.
Увек се чују гласни звуци што су у дворишту, напољу по
некада и
ружне речи.
2.
Што се чује музика кад имамо солфеђо из других учионица.
3.
Када неко свира све се чује у другим учионицама.
4.
Чују се разни звукови током часа.
Укључивање ученика у часове солфеђа(Ф/=1):
1.

Волела бих да мало и деца свирају клавир на часу солфеђа.

Новогодишњи украси и јелке(Ф/=7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
солфеђа.
7.

Не допада ми се што имамо јелку уместо дрвета.
Нема украса.
Да имамо још украса.
Нема новогодишње јелке.
Нову јелку.
Нема јелке нити украса на Б одељењу сем у учионици
Има превише украса у школи.
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4.
Свиђа ми се и поред додатног учења.
5.
Обожавам да певам и пишем, имам тестове. Поготово волим
свирање, јер се тад пуно, пуно опустим.
6.
Обожавам песму Дора има млађу сестру, јер се моја куца
зове Дора.
7.
Обожавам МШ ,,Станислав Бинички“ јер је у њој најлепше.
8.
Имамо занимљиве теме на часовима.
9.
Свиђа ми се инструмент који свирам.
10.
Свиђа ми се учење, рад, објашњавање.
11.
Свиђа ми се што волим музику.
12.
Увек учимо неке нове ствари
13.
Волим да учим нове композиције на клавиру.
14.
Волим да се шалим са наставницима.
15.
Волим музичку школу зато што тамо увек радим два моја
хобија, певам и свирам.
16.
То што учим музичке знакове и ноте.
17.
Много тога научимо.
18.
Лепо је учити о музици.
19.
Волим што сваки час певамо и учимо нешто ново.
20.
Волим што из клавира радимо нове композиције и
увежбавамо покрете прстима.
21.
Свиђа ми се певање вежбица.
22.
Свиђа ми се свирање на јавном часу.
23.
На сваком часу могу да научим нешто ново
24.
После рада одлична је музика.
25.
Учимо и забављамо се.
26.
Добра настава и разумевање.
27.
Доста тога научимо.
28.
Могу да одсвирам другарима нешто зато што идем у
музичку школу.
29.
Волим да долазим у ову школу зато што знам да ћу научити
нешто ново и у овој школи.
30.
Ова школа је мени сасвим добра.
31.
Допада ми се што из ове школе стално чујем тонове разних
инструмената.
32.
Свиђа ми се што ћемо научити нешто ново.
33.
У школи волим када певамо и свирамо
34.
Волим кад учимо нешто ново.
35.
Волим кад радимо нешто забавно.
36.
Свиђа ми се шта учимо.
37.
Свиђа ми се што свирам на клавиру.
38.
Желим да увек буде забавно.
39.
Овде ми се јако свиђа како се деца труде да биу нешто
постигла.
40.
Занимљив програм.
41.
Волим да свирам.
42.
Много ми се свиђа музичка школа.
43.
Увек се радујем када идем у музичку школу.
44.
Свиђа ми се много што је весело и много научимо и
постигнемо. Другари те онда јако пуно цене ако си талентован.
45.
Волим како се учи музика.
46.
Лепо се проводимо на часовима.
47.
Дружимо се учећи ноте.
48.
На онлајн настави било је чудни и забавно.
49.
Ја много волим ову музичку школу зато што у њој учимо
ноте и научили смо много песама и песмица, а је врло лепо.
50.
Волим што учимо разне песмице
51.
Свиђа ми се што лепо учим о нотама и музици.
52.
Свиђа ми се што умем да свирам инструмент и учим да
читам ноте и музички се образујем.
53.
Музичка школа ми се свиђа јер сам доста тога научио.
54.
Научио сам да свирам.
55.
Свиђа ми се што ми не одузима много времена.
56.
Никад се не бих исписала јер ће ми ово поноћи да се снађем
у животу.
Лични разлози(Ф/=2):
1.
Свиђа ми се што долазим басом.
2.
Близу је и паркић па кад дођем рано да се поиграм.
Друштво, другари(Ф/=9):
1.
Имамо велико друштво.
2.
Чести јавни наступи.
3.
Добро друштво.
4.
Добро друштво.
5.
Добро друштво.
6.
Добио сам нове другаре.
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Родитељи (Ф/=1):
1.

Углавном родитељи терају децу да иду у музичку школу.

Хаљине које носи хор(Ф/=2):
1.
2.

Хаљине које носи хор.
Ормар за хорске хаљине на одељењу на Сењаку.

Клавири/инструменти (Ф/=3):
1.
Неки клавири су раштимовани.
2.
Раштимовани клавири.
3.
Неки клавири су раштимовани.
Уџбеници(Ф/=1):
1.

Тешко се налазе књиге за солфеђо.

Маске за ковид (Ф/=1):
1.
Мој предлог кутија са маскама када неко заборави маску.
Строги наставници, понашање(Ф/=3):
1.
Неки наставници су јако строги.
2.
Наставници умеју да буду непристојни и требају да поштују
више
ученике.
3.
Непријатна ситуација током преслушавања.
Завесе (Ф/=1):
1.
Не свиђају ми се завесе.
Биљке у школи(Ф/=3):
1.
Не свиђа ми се дрво.
2.
Не свиђа ми се дрво у школи.
3.
Више биљака и више украса на њима.
Информисање ученика(Ф/=1):
1.
Касно најављивање времена тачног времена такмичења.
Звучници (Ф/=6):
1.
Звучници.
2.
Фале звучници наставнику.
3.
У учионици солфеђа немамо звучнике.
4.
Фале звучници.
5.
Фале звучници.
6.
Нема звучника.
Папирни дневник (Ф/=3):
1.
Желим папирни дневник.
2.
Електронски дневник.
3.
Желим папирни дневник.
Огледала у школи (Ф/=1):
1.
Недостатак огледала.
Уочени недостаци у организацији такмичења(Ф/=1):
2.

Грешке на тесту на Републичком такмичењу. Из солфеђа.
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7.
8.
9.

Добро друштво.
Добро друштво.
Свиђају ми се и другари са којима се дружим.

Инструменти, компјутери наставна средства(Ф/=15):
1.
Инструменти су добри.
2.
Свиђају ми се инструменти.
3.
Клавир.
4.
Компјутери
5.
Свиђају ми се разни инструменти овде.
6.
У овој школи моји омиљени инструменти су клавир, гитара,
хармоника
7.
Добри инструменти.
8.
И мој музички инструмент ми се свиђа.
9.
Има пуно клавира.
10.
Свира се на квалитетним хармоникама.
11.
Имамо добре хармонике.
12.
Не морам да носим инструмент у школу.
13.
Лепо очувани инструменти.
14.
Обезбеђени инструменти за почетнике.
15.
Инструменти
Нема потребе било шта мењати (Ф/=9):
1.
Све ми се свиђа у музичкој школи, Не морате ништа да
мењате.
2.
Све ми се допада.
3.
Овде никад ништа не бих мењала.
4.
Заправо све је ОК.
5.
Мени се свиђа музичка школа.
6.
По мени ништа не треба да се додаје.
7.
Свиђа ми се скоро све.
8.
Ја искрено мислим да школа нема мане.
9.
По мом мишљењу све у школи је уреду није ни превише
добро ни лоше.
10.
Све ми се свиђа код музичке школе у коју идем и не бих
хтела да било шта променим.
11.
Све ми се допада, не бих се никада преместила у другу
музичку школу.
12.
Ја волим све у музичкој школи.
13.
Нема ништа што ми се не свиђа.
14.
Овде никад ништа не бих мењала.
15.
Нема ништа лоше.
16.
Немам замерки, само позитивно.

Један ученик не воли музичку школу.
Општи утисак да од 71 анкетираног ученика, само један ученик није одушевљен што иде у школу.
Сви остали имају изузетно позитивно мишљење и дали су конструктивна решења.

МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА
о Музичкој школи ,,Станислав Бинички“
Истраживање предности и недостаци из угла ученика музичке школе
Одељење Сењак
Одељење

1

2

3

4

С
22 10 2
10
С одељење
54 ученика анкетирано
145 позитива исхода
57 сугестија за унапређење
Укупно 202 исказa.

5

8

6

2

укупно

54

Број
позитивних
тврдњи
145

59

Број сугестија
за
унапређивање
57

Укупан
број
исказа
202

Број часова
на којима су
анкетирани
ученици
10 часова
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Шта је добро?
1.
Зграда школе, учионице, сала, амбијент, инструментиетос и ресурси (Ф/=34)
2.
Квалитетан рад наставника-подршка ученицима и
настава и учење (Ф/=38)
3.
Знање, вештине (настава и учење), али и
мотивисаност ученика за музичко образовање(Ф/=40)
4.
Лични разлози(Ф/=0)
5.
Друштво, другари(Ф/=2)
6.
Инструменти, компјутери наставна средства(Ф/=5)
7.
Нема потребе било шта мењати(Ф/=19)
8.
Превенција ковида (Ф/=7)

Шта треба поправити?
1.
Организација рада у сменама, дужина трајања часа,
школско
звоно (Ф/=3)
2.
Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове,
кречење, фарбање, завесе, клупе, сатови у ходницима и
учионицама...) (Ф/=7)
3.
Хигијена, тоалет (Ф/=7)
4.
Јавни часови, концерти(Ф/=3)
5.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=9)
6.
Бука, звуци ометају рад у школи (Ф/=0)
7.
Укључивање ученика у часове солфеђа(Ф/=0)
8.
Новогодишњи украси и јелке(Ф/=1)
9.
Родитељи (Ф/=0)
10.
Клавири/инструменти (Ф/=2)
11.
Уџбеници(Ф/=0)
12.
Маске за ковид (Ф/=0)
13.
Строги наставници, понашање(Ф/=4)
14.
Информисање ученика(Ф/=0)
15.
Нема/не знам(Ф/=12)
16.
Поштовање правила у школи(Ф/=9)

Шта је добро?

Шта треба поправити?

Зграда школе, учионице, сала, амбијент, инструменти-етос и ресурси
(Ф/=34):
1.
Свиђа ми се цела школа, али посебно поглед.
2.
Свиђа ми се што имају лепе учионице.
3.
Добро је што је школа добро уређена.
4.
Свиђа ми се двориште.
5.
Грејање.
6.
Пуно простора.
7.
Добро декорисан простор.
8.
Школа је лепо уређена.
9.
Мени је музичка школа лепа.
10.
Сала.
11.
Чист тоалет.
12.
Допадају ми се украси и уређење ове музичке школе.
13.
Собе су простране.
14.
Добро је, нема ништа да се поправи.
15.
У учионицама је пријатно.
16.
Има увек где да се вежба.
17.
Сала је пространа и има лепу акустику.
18.
Добра расвета.
19.
Имају лепе слике.
20.
Школа.
21.
Двориште, све...
22.
Двориште.
23.
Сала.
24.
Школа у коју идем.
25.
Школа.
26.
Простор.
27.
Свиђа ми се што наша музичка школа није превелика.
28.
Двориште је лепо.
29.
Лепо урађено купатило.
30.
Доста учионица.
31.
Одлично уређена школа са лепим сликама по зиду.
32.
Свиђа ми се двориште.
33.
Не треба да мењамо таблу.
34.
Симпатична је.

Организација рада у сменама, дужина трајања часа, школско звоно
(Ф/=3):
1.
Треба да имам пре солфеђа виолину.
2.
Није добро што након школе кад идем поподне у основну
школу,
морам да изађем раније да бих стигла на виолину.
3.
Једино што имам примедбе је да је тешко наћи времена за
вежбање
поред школе.

Квалитетан рад наставника-подршка ученицима и наства и учење
(Ф/=38):
1.
Свиђају ми се учитељи.
2.
Не треба да се мењају наставнице солфеђа и виолине.
3.
Свиђа ми се што има добре наставнике и наставнице.
4.
Добри су наставници.
5.
Мени се свиђа мој професор клавира и моја професорка
солфеђа.
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Улагање у зграду, ентеријер (столице, столове, кречење, фарбање,
завесе, клупе, сатови у ходницима и учионицама...) (Ф/=7):
1.
Не свиђа ми се што на сваком ћошку има сат
2.
Мало је стара, нека светла не раде.
3.
Двориште се ретко користи, а неки делови нису дозвољени.
4.
Двориште се буквално не користи и јако је пространо.
5.
Столови су лабави.
6.
Мала свечана сала.
7.
Столови у учионици за солфеђо су стари и мало уништени.
Хигијена, тоалет(Ф/=7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Папир у тоалету.
Чистоћа купатила и учионица треба обавезно поправити.
Поправити даске за седење на ВЦ шољи.
Нема тоалет папира.
Понекад нема тоалет папира.
Да, некада имам малу паузу.
Нема тоалет папира.

Јавни часови, концерти(Ф/=3):
1.
Желим да чујем како наставници свирају.
2.
Има мало концерата на овој локацији.
3.
Волео бих да свирам са пријатељима.
Обим градива, обавезе, време(Ф/=9):
1.
Треба да се промени то што више не певамо песме.
2.
Што на баш сваких месец дана имамо нову вежбу.
3.
Што нам дају пет вежби а само једну нас питају.
4.
Часови су понекад досадни.
5.
Ствара ми превише стреса кад полажем.
6.
Треба да имамо лакше композиције из виолине.
7.
Не волим да идем на солфеђо кад сам уморна.
8.
Одузима ми превише времена.
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6.
Мени се свиђа моја наставница.
7.
Наставници су супер.
8.
Сви су добри и љубазни.
9.
Љубазни наставници.
10.
Наставници су фини.
11.
Наставници су добри.
12.
Учитељи су добри.
13.
Наставници су добри.
14.
Професори су љубазни.
15.
Наставници.
16.
Наставници су супер.
17.
Наставник Вељко је забаван.
18.
Наставници су дивни.
19.
Наставници знају како да објасне оно што нам није јасно.
20.
Добро је што су сви професори на неки начин релаксирани и
смирени.
21.
Наставници имају прибор када ми заборавимо.
22.
Добро је да су учитељи смирени, добри опуштени.
23.
Учитељи нас уче много.
24.
Добри наставници/људи који раде овде.
25.
Сви су фини.
26.
Професори.
27.
Моје учитељице.
28.
Наставници лепо раде и објашњавају.
29.
Веома су сви љубазни.
30.
Наставници.
31.
Наставници лепо предају.
32.
Свиђају ми се наставници.
33.
Свиђа ми се мој учитељ клавира.
34.
Наставници у овој школи су јако љубазни.
35.
По мени ова школа не треба да се мења, за мене је савршен
начин рада ове школе и не би требало ништа мењати.
36.
Добри су наставници.
37.
Лепо је то што су сви учитељи добри.
38.
У школи ми се свиђају наставници које сам имао, стварно се
труде да нађу добре наставнике да раде овде.
Знање, вештине (настава и учење), али и мотивисаност ученика за
музичко образовање(Ф/=40):
1.
Свиђа ми се образовање.
2.
Не свиђа ми се што је час гитаре само 30 минута.
3.
Много сам научила у музичкој школи.
4.
Свиђају ми се часови.
5.
Треба да имамо виолину 45 минута.
6.
Треба да имамо домаћи.
7.
Волим да учим и да певам.
8.
Волим да идем на клавир.
9.
Свиђају ми се песмице које учимо.
10.
Добро ми је то што нешто овде научим и после све то знам у
основној школи на часу музичке културе.
11.
Добар систем учења.
12.
Добро ми је, пошто ми све иде добро.
13.
Добро је и како учимо.
14.
Учим добро.
15.
Онлајн настава је добра.
16.
Задовољна сам школом.
17.
Стиче се одлично знање.
18.
Током онлајн наставе смо се снашли и наставница се
трудила да нам објасни све што је лакше могуће.
19.
Са наставницом Аном (мојом наставницом) ми је лепо на
часовима и свиђа ми се како ми помаже док свирам.
20.
Музичка школа развија мождане вијуге.
21.
Добро је што када не разумем нешто одмах ми објасни
наставница.
22.
Има много јавних часова.
23.
Волим да свирам и ништа ми не смета у музичкој школи.
24.
Свирање клавира.
25.
Добро је у музичкој школи то што на солфеђу часови трају
45 минута
26.
Добро је што проверавамо вежбе и сваког часа радимо нешто
ново.
27.
Волим да пишем ноте.
28.
Добро је што могу да одем до тоалета кад год желим.
29.
Књиге.
30.
Пријатна атмосфера.
31.
Нико нас ништа не тера.
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9.

Волела бих да има више забаве.

Бука, звуци ометају рад у школи (Ф/=0)
Укључивање ученика у часове солфеђа(Ф/=0)
Новогодишњи украси и јелке(Ф/=1):
1.
Не свиђа ми се што нема новогодишњих украса (божићних).
Родитељи (Ф/=0):
Клавири/инструменти (Ф/=2):
1.
Треба да имамо већи клавир за солфеђо у учионици.
2.
Нису увек наштимовани клавири
Уџбеници(Ф/=0)
Маске за ковид (Ф/=0)
Строги наставници, понашање(Ф/=4):
1.
Не свиђа ми се професорка солфеђа.
2.
Не свиђа ми се што су ови учитељи и учитељице доста
строги.
3.
Када не знам из солфеђа на тесту грде ме.
4.
Не свиђа ми се начин учења неких професора.
Информисање ученика(Ф/=0):
Нема/не знам(Ф/=12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Нема ништа.
Нема.
Нема ништа лоше.
Ништа није лоше.
Ништа није лоше.
Немам ништа лоше.
Нема ничег лошег.
Нема.
Не знам.
Не знам.
Не знам.
Нема ништа лоше.

Поштовање правила у школи(Ф/=9):
1.
Ако не дођем 11 пута идем на разредни.
2.
Неношење маски.
3.
Неношење књига.
4.
Неношење прибора.
5.
Неношење инструмената.
6.
Писање испод клупа.
7.
Лепљење жвака испод столова.
8.
Деца лепе жваке испод клупе.
9.
Једино ми се не свиђа што ми је један другар руга мени и
мојој другарици.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Добро је што учим солфеђо и свирам виолину.
Добар је програм.
Лепо је што не пишемо много.
Пуштају нас да поправимо оно што је погрешно.
Часови.
Оцењивање.
Брзо напредујемо,
Научимо брзо.
Забавимо се.

Лични разлози(Ф/=0):
Друштво, другари(Ф/=2):
1.
2.

Дружење
Лепо је друштво.

Инструменти, компјутери наставна средства(Ф/=5):
1.
Клавири у сали.
2.
Концерти су супер.
3.
Лепи инструменти
4.
Инструменти су добри.
5.
Добри су инструменти на којима учимо и све остало.
Нема потребе било шта мењати(Ф/=19):
1.
Све је добро.
2.
Све ми се свиђа.
3.
Све ми се свиђа.
4.
Све је пријатно.
5.
Свиђа ми се ова школа.
6.
Све је добро и ништа не мора да се поправи.
7.
Све ми се свиђа.
8.
Све је добро
9.
Све је ок.
10.
Немам замерки.
11.
Све је у реду.
12.
Све је добро.
13.
Све је добро.
14.
Ја ништа не бих мењала у школи, све је одлично.
15.
Не треба ништа да се поправи све је супер.
16.
Не бих ништа мењала у њој.
17.
Мислим да нам је музичка школа сјајна у немам идеју шта би
требало да се промени.
18.
Не мислим да има потребе
19.
Не би требало ништа да се поправи.
Превенција ковида (Ф/=7):
1.
Ношење маски.
2.
Добро је да носимо маске.
3.
Добро је, дезинфикујемо руке.
4.
Добро је да се држимо даље (растојање)
5.
Добро је што сви у школи носе маске.
6.
Добро је што на улазу увек има неко ко гледа на улаз да не
улазе сви.
7.
Свиђа ми се што свуда, ако ти треба имаш дезинфекцију за
руке.

МИШЉЕЊЕ НАСТАВНИКА О ШКОЛИ
Самовредновање рада школе
Самовредновање рада школе ове године реализовано је прикупљањем информација од
наставника ученика и родитеља. Када је реч о ставу наставника о квалитету рада школе
информације су добијене путем онлајн упитника где су наставници сапмовредновали све
стандарде процењујући присутност индикатора за сваки стандард. Увидом у резултате јасно се
види који су нам индикатори најмање видљиви и на којима треба радити у наредном периоду.
Општи утисак да су сви стандарди видљиви, постоје минималне осцилације у њиховој
видљивости а на њој ћемо радити у наредним годинама.
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Детаљнија анализа на састанцима тимова и актива при изради новог Школског развојног плана.
Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.
1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа - 3.86
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни
сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница)- 3.67
1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе - 3.52
1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета
рада установе- 3.67
1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика - 3.81

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.
1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим
календаром- 3.71
1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора
конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе
школе- 3.81
1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим
нивоима деловања- 3.86
1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и
извештавање током школске године- 3.86
1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем
годишњег
плана
рада3.67
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1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих
међупредметних и предметних компетенција.
1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање
наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе - 3.62
1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и
технике којима је планирано активно учешће ученика на часу - 3.90
1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу
постигнућа ученика - 3.76
1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика 3.90

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима,
специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења - 3.95
1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о реализацији
планираних активности - 3.67

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи - 3.90
2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове - 3.76
2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада,
технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним
захтевима радног процеса - 3.90
2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености - 3.95
2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи
питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) - 3.67
2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне изворе
знања - 3.86
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика - 3.86
2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама сваког
ученика - 3.90
2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним
потребама - 3.81
2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана
индивидуализације - 3.81
2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се
подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима - 3.51
2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика - 3.87

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.
2.3.1.Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене
научено и образложе како су дошли до решења - 3.86
2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, праксом и
свакодневним животом - 3.86
2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења - 3.90
2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења - 3.19
2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење - 3.33
2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ наставника 3.95

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.
2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и оцењивање
оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи) - 3.90
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања - 3.95
2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду,
укључујући и јасне препоруке о наредним корацима - 3.52
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2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу - 3.90
2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика - 3.76

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.
2.5.1.Наставник и ученици се међусобно уважавају, наставник подстиче ученике на међусобно
уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним
правилима - 3.67
2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости
и претходна постигнућа - 3.67
2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења - 3.71
2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала - 3.90
2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха 3.67

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења. Стандард није за
музичке школе
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.
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3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика - 3.57
3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са
индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима - 3.76
3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама - 4.00
3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу - 3.67
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским
циљевима и индивидуалним потребама - 3.76

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима.
4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу - 3.67
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима - 3.57
4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима - 3.76
4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике - 4.00
4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним
институцијама и појединцима - 3.67
4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања - 3.76

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно
решавање проблема, ненасилна комуникација…) - 3.29
4.2.2 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика,
школа утврђује понуду ваннаставних активности - 3.81
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4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и
одрживи развој - 3.90
4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно
каријерно вођење и саветовање - 3.90

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са
изузетним способностима.
4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група - 3.52
4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група - 3.52.
4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике
из осетљивих група и ученике са изузетним способностима - 3.48
4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из
осетљивих група - 3.33
4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и
ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма) - 3.67
4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих
група и ученицима са изузетним способностима - 3.62

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.
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Област квалитета 5. ЕТОС
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи.
5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих 3.90

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције - 3.76
5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања
на нову школску средину - 3.57
5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата - 3.71

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.
5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех
школе - 3.86
5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате
- 3.38
5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне
резултат/успех - 3.71
5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима установе 3.19

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу - 3.90
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5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити
деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама - 3.71
5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су директно
усмерене на превенцију насиља - 3.52
5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су укључени у
насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци) - 3.29

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима.
5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа - 3.81
5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних сарадника 3.76

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе - 3.76
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања
припадности школи - 3.48

5.4.1.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.
5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој
локалној и стручној заједници - 3.52
5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и
унапређују - 3.67
5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње - 3.52
5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе
представљају примере добре праксе - 3.67
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5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих истраживања 3.33

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

Област квалитета 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе.
6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности 3.81

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама запослених 3.86

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада - 3.86
6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествују
у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе - 3.90
6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених - 3.76

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада.
6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад - 3.76
6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу
мере за побољшање квалитета рада - 3.71
6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања
квалитета - 3.76
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6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и
унапређивање рада школе - 3.86
6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе - 3.81
6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и
вредновања - 3.90

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе.
6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима - 3.95
6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације - 3.90
6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења - 3.95

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе.
6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у
складу са могућностима школе - 3.90
6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују
професионално деловање - 3.81
6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем
између школа вреднују и унапређују наставу и учење - 3.71
6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали - 3.71
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6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.
6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса- 3.90
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе- 3.90
6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети,
научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења - 3.67

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.
6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним
организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика -3.52
6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне
компетенције - 3.76
6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и
предузетничке компетенције ученика и наставника - 3.29
6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета 3.48
6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за
целоживотно учење ученика и наставника - 3.48

73

Извештај о раду Музичке школе „Станислав Бинички“ Београд за 2021/2022.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТАКА ШКОЛЕ
Анализа питања Наведите минимално три ставке које ближе објашњавају предности односно
квалитет наше школе?урађена кроз бреквенцију појављивања. Учествовало 50 запослених.
ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА


велики број ученика са завидним успехом Ф/1

ангажовање ученика и жеља за радом и наградама Ф/1

могућност широког избора инструмената при самом упису,свакако је наша
предност, различити одсеци доприносе већој заинтересованости деце за учење музике Ф/2

резултати ученика Ф/2
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА


Посвећеност сваким ученику /посвећеност послу - Ф/12

Подстицање ученика за даље школовање (наставак похађања средње школе) Ф/1

Подршка ученицима -поштовање дететове личности, квалитетан емоционалноинтелектуални развој детета, социјално-културни развој детета, развијање способности
концентрације пажње, могућност развијања укуса посредством комуникације са делима
уметности, развијање особина попут стрпљења, истрајности у процесу проналажења и
примене решења, уметнички просперитет, културно и опште васпитање и образовање,
поштовање ученика и његових способности, развој личности, развој образовања, љубав
према музици, брига за ученике Ф/11

Мотивација/подстцање ученика Ф/1
ЕТОС


Запослени су пријатни и љубазни, јака веза запослених наставника и сарадника ка
постизању бољих резултата, одлични међуљудски односи, разумевање према запосленима и
ученицима Ф/4

Добра/одлична сарадња међу колегама, квалитетна сарадња свих органа школе -Ф/12

Дисциплина Ф/1

Љубазност свих-Ф/2

Добра/пријатна атмосфера/комуникација/добри међуљудски односи/ позитивна и
здрава атмосфера у целој школи, топла пријатна школа, добра атмосфера у колективу која
доприноси доброј и растерећеној атмосфери у настави и ствара лепо и плодно тле за учење,
квалитетни међуљудски односи, узајамно поштовање и уважавање, склад, активност,
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позитивна атмосфера, толерантност, квалитетна сарадња свих органа школе коминикација,
сарадљивост Ф/20

Рад без притиска/Слобода у доношењу појединих, самосталних одлука наставника(у
протекле две године) Ф/2

Колегијалност Ф/4
ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕСУРСИМА

РАДА

ШКОЛЕ,

УПРАВЉАЊЕ

ЉУДСКИМ

И

МАТЕРИЈАЛНИМ


Велики број ђака/ велика могућност одабира деце/заинтересованост, константно
висок прилив нових ученика, -Ф/4

Добра локација, добра позиција на Новом Београду, једна од лепших локација на
Сењаку, распрострањеност школе на различитим локацијама, једина музичка школа на
Новом Београду, велика предност наше школе територијална разуђеност,која нам омагућава
-Ф/9

Дигитални ресурси/ Дигитализација на свим нивоима (у протекле две године),
иновације у циљу напретка Ф/4

Неинсистирање на безначајним формалностима (у протекле две године) Ф/1

Тимски рад Ф/5

Висока стручност наставника, професионализам, професионални наставни кадар ,
континуирани рад на усавршавању својих компетенција, школа се брине о константном
стручном усавршавању својих запослених, омогућавајући нам праћење семинара, обука,
присуства на концертима што нам свакако олакшава рад, жеља за унапређивањем наставе и
школе уопште, висока одговорност колектива, квалитетан стручни кадар, професионалан
приступ раду, добар колектив, љубав порема деци/музици/послу, одличан професорски
кадар, млад колектив у којем се врло предано ради на усавршавању способности наших
ученика,као и у великој заинтересованости наших колега да додатно развијају своје личне
компетенције за што бољи квалитет наставног процеса, велики број наставника који поред
педагошке праксе негује и извођачки, уметничку праксу, добри наставници, колектив,
креативност, истрајност/мотивисаност кадра у раду, резултати наставника... - Ф/39

Сардња са другим институцијама концерти, такмичења(концертне сале) као
такмичење ,,Бинички“, такмичење ,,Сања Трајковић“ Ф/3

Организација рада школе/ Организација наступа ученика из наше и других МШ,
организованост у раду, успешна организација рада школе, јасна упутства управе која се дају
за решавање различитих задатака Ф/12

Хигијена Ф/1

Две репрезентативне сале Ф/1

Највећа музичка основна школа Ф/1

Директор који се максимално труди у свим сегментима промоције и рада школе Ф/1
Анализа питања Наведите минимално три ставке везано за нашу школу на којима треба
радити у наредном периоду? Урађена кроз фреквенцију појављивања. Учествовало 50
запослених. Онлан анкета.
РЕСУРСИ

Одржавање школе- освежење фасада, звучна изолација, поправка крова, грејање на А
одељењу,
тоалети
на
Б
одељењу,
боља
изолација
међу
учионицама,
функционалнија/квалитетнија изолација,уређење простора, услови рада, ентеријер,
оплемењивање простора, реновирање постепено појединих учионица, оплеменити ходнике,
више контроле у одржавању клавира, клупе у дворишту на Сењаку, излаз у башту на Сењаку,
проширење школе, оптимизација простора за рад (нпр. у погледу најприступачнијег решења
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за делимичну звучну изолацију, макар у виду неке гуме на оквирима врата), ресурси,
дигитализација, подршка техничка наставницима Ф/23

Инструменти/наставна средства Обезбеђивање адекватног инструмента чије
димензије одговарају узрасту ученика, нови инструменти, инвентар школе, клавиру у
поткровљу А одељења,боља опремљеност соба, нове клупице у сали, штампачи,
канцеларијски материјал, таблети, компјутери, дигитализација, техничка опремљеност, већи
приступ материјалима за рад Ф/15

Подршка ППС везано за подршку ученицима Ф/2

Бољи рад домара школе Ф/1

Још једна класа виолине Ф/1

Одабир запослених Ф/1

Постизање оптималног фонда часова Ф/1
ЕТОС

Сарадња/комуникација, међуљудски односи, подршка професорима у тимском
раду, међусобна подршка, колегијалност, већа сарадња колега, разумевање за предлоге и
идеје изашле из досадашње праксе и искусва, сардња, /коминикација, тимски рад, пријатнија
радна атмосфера, неговање и даље заједничког духа и рад на постизању циљева, наставити
рад у тимском духу и заједништву и спроводити све везано за школски развојни план у циљу
што бољег образовања ђака Ф/22
НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Настава- Увођење иновативних часова/активности /Подстицање наставника да бар
понекад изаберу неке друге видове наставе који не подразумевају само рад на самом
инструменту. Можда сарадњом са студентима ФМУ који би долазили у наше свечане сале и
држали краће концерте на које бисмо ми професори, доводили ученике. На пример, сваког
месеца у различитом термину, пре подне, поподне, једном у 10.00, други пут у 11.00, па у
15.00....како би професори увек друге ученике "изводили" са наставе.... Пронаћи начин нове
идеје којима бисмо освежили свој рад који је одавно у једној рутини и не прати промене у
целокупном друштву па и промене у навикама, размишљању и васпитању данашњих
ученика, спремност на промену Ф/4

Аудиције -Укључивање целог наставног кадра ( нпр. кружни систем) у активности око
оцењивања ученика на аудицијама за свечане концерте и такмичења. Стручност свих нас у
том погледу је једнака. Овако смо у ситуацији да о томе да ли ће аудицију положити неки
ученик нпр. гитаре, одлучују највише колеге које предају клавир а затим и остале
инструменте али не и гитару. Ф/2

Пријемни испити- већу пажњу посветити пријемном испиту селекцији ученика,
учешће ППС у пријемном испиту, пооштрити критеријум за упис у 2. циклус како би друга
деца добила шансу да упишу музичку школу, свеобухватније тестирање ученика за први
разред (педагог, психолог), виши критеријум за упис у први разред, строжије оцењивање за
први разред, омогућавање доступа будућим ученицима видео снимцима где се квалитетно
изводи уметничка музика и на инструментима који немају широку популарност, ради
стварања могућности позитивн(иј)е селекције ученика који се уписују у 1. разред Ф/7

Вананставне активности ученика- више јавних наступа ученика ван школских
оквира, проналажење начина да се ученицима који се не истичу посебним извођачким
способностима да јавно музицирају због мотивације, више концерата у оквиру школе,
подршка изразито талентованим ученицима, наставити у правцу организовања различитих
наступа ученика, повезивање одсека у заједничким активностима, деца да слушају једни
друге, концерти, више прилика за јавни наступ, чешће организовање посете ученика
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концертима, пробама, изложбама, пробама оркестра, више прилика за јавни наступ, додатне
активности за ученике (не такмичења)... Ф/14

Мотивација ученика- јачање концентрацију код ученика, подстицање самосталног
рада, подстицање слушања класичне музике у слободно време, прилагођавање програма деци
која нису у могућности да га остваре, заинтересовани ђаци, мотив, рад са уценицима
просечних способности, који чине највећи део наших ученика је практично неприметан, о
њему се мало или ни мало не говори, прилагодљивости програма за ученике, озбиљнији
приступ ђака Ф/7
МАРКЕТИНГ

Маркетинг-промоција школе, промоција школе путем друштвених мрежа, радити на
повећању медијске присутности школе, промовисање школе, боља промоција школе на
друштвеним мрежама (сајт може да изгледа много лепше), упознавање деце из предшколслих
установа и основних школа са радом у музичкој школи,како би им се приближила класична
музика и подстакло интересовање за пихађање музичке школе, боља поромоција ученика и
професора школе на сајту и другим, већа похвача колега са истакнутим резултатима у раду,
ученика...Ф/8

Израда дигиталног школског часописа Ф/1
КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА

Стручно усавршавање- размена искуства/стручно усавршавање, дигиталне
компетенције , техничко оспособљавање запослених са лап-топом или таблетом, стална
стручна усавршавања, организација семинара усмерених на струку, радити на подизању
дигнитета школе као установе релавантне у систему образовања, стручни семинари
професора клавира, више семинара везаних за уско стручну област, унапређење
међупредмерних компентенција, осавремењавање и обуке школе и запослених наставника,
студијска путовања, сарадња са другим школама, квалитетни професионални семинари,
сарадња са другим музичким школама путем концерата, чешће одржавање концерата и
курсева еминентних уметника и педагога, професора, успостављање трајне сарадње са
другим установама у земљи и иностранству, сарадња са реномираним стручњацима из света
музике, сарадња са другим школама, концерти, такмичења ван града, кампови и семинари,
мастеркласе, заједничко свирање, наставити са ослушкивањем потреба ученика, запослених ,
родитеља, међународна сарадња... Ф/31

Сардања са родитељима-поштовање правила школе од стране родитеља, озбиљнији
приступ родитеља Ф/2
ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА

Оцењивање - редовније провере ученика, постављање краткорочних циљева и
постигнућа које могу да прате наставници ради реалнијег вредновања у настави и учењу Ф/2
Наставници су у целости сагледавали рад школе и оцењивали са нивоима од 1 до 4. Просек је

3,67
Односно 32,7% оценило оценом 3, док је 67,3% оценило оценом 4.
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За крај:
Хвала Вама.
Најбоља шкоla у граду.
Добри смо, ал увек може боље.
Било би дивно када би свака соба за наставу имала клавирску столицу.
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ
Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе – просек 3,71
1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи - просек
3,78
1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и
васпитања стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметних и
предметних компетенција- просек 3,80
Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу- просек 3,84
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика- просек 3,79
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу- просек 3,68
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења- просек 3,81
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан- просек 3,72
Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандарда постигнућа наставних
предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.
3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика- просек 3,75
Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима- просек 3,74
4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученик- просек 3,72
4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним
способностима- просек 3,52
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Област квалитета 5. ЕТОС
5.1. Успостављени су добри међуљудски односи- просек 3,73
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу- просек 3,53
5.3. У школи функционише систем заштите од насиља- просек 3,60
5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима- просек 3,70
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности- просек 3,54
Област квалитета 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе- просек 3,84
6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада- просек 3,80
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе- просек 3,93
6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе- просек 3,78
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално- просек 3,82
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух- просек 3,51
Набоље оцењени стандарди:
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу- просек 3,84
6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе- просек 3,84
6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе- просек 3,93
Стандарди на којима треба радити:
5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу- просек 3,53
5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности- просек 3,54
6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух- просек 3,51

25.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Рад тима током школске године био је фокусиран на оставривању исхода. Како је у основној
музичкој школи због специфичне организације наставног процеса где доминира индивидуална
настава и малог фонда часова ученика, ограничено ангажовање и спровођење пројектне и
тематске наставе, развијање међупредметних компетенција фокусирано је кроз наставне часове.
Чланови тима упознати су са свих 11 међупредметних компетенција, фокус током ове школске
године стављен је на информисање приправника-укупно седам колега и чланова педагошког
колегијума о могућностима имплементације и развијања међупредметних компетенција. Ове
године реализована је обуке ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА (бр. решења: 153-02-00027/201707) и ОБУКА ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА (бр. решења: 610-00-00247/1/2018-07) Завода и
стављен је акценат на развијање и имплементацију поменутог:
Имплементација обуке Унапређивање међупредметне компетенције Одговоран однос према
здрављу Примери имплементације обуке Одговоран однос према здрављу из Музичке школе
,,Станислав Бинички" из Београда:
Укупно седам активности прослеђено просветним саветницима:
01 Међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу предавање за запослене ППТ
01 Међупредметне компетенције Одговоран однос према здрављу предавање за
запослене Евалуација
02 Одговоран однос према здрављу - Необична занимања
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02 Диригенткиња-плакат
02 Композиторка-плакат
03 Одговоран однос према здрављу - Спорт пливање
03 Пливање -плакат
04 Одговоран однос према здрављу - Веровали или не?
04 Веровали или не- плакат
05 Одговоран однос према здрављу - Планирање исхране
06 Одговоран однос према здрављу - Како побољшати исхрану?
07 Одговоран однос према здрављу - Основне поставке здраве исхране

26.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

Тим у оквиру својих активности током школске године значајан акценат ставио на организацију
рада школе у условима пандемије, па сходно томе чланови су активно радили на:

Анализи упутстава и препорука надлежних институција у вези епидемиолошке
ситуације;

Имплементацији упутстава и препорука у организацију рада школе, обезбеђивањем
доброг протока информација ка наставницима, ученицима и родитељима у вези епидемиолошке
заштите;

Изради плана превентивних мера који је у потпуности реализован;

Вођењу евиденције о ковид позитивним, изолацији, али и ученицима који су
континуирано на онлајн настави;

Организацији стручног усавршавања у условима пандемије;

Иницирању формиеања комисије за израду интерног правилника стручно усавршавања у
установи;

Праћењу активности стручног усавршавања и идентификовању оних које воде
унапређивању;

Пружању подрћке другим члановима тима и органа на спровођењу активности као што
су израда плаката, брошура и то поводом уписа у пшрви разред и пријемног испита брошура
,,Води ме у Бинички, као и брошуре која омогућава боље информисање ученика о путевима
каријере у музичком правцу кроз упис у средње музичке школе ,,Упис у средње музичке
школе“ која је стигла до сваког ученика завршног разреда основне музичке школе.
Детаљније о свим појединачним активностима у записницима Тима за обезбеђивање квалитета
чије су се активности преплитале са другим тимовима, стручним активима и педагошким
колегијумом као и одељењским и наставничким већем.
Тим за обезбеђивање квалитета рада школе на својим састанцима кативно је разматрао
резултате истраживања, анализу успеха, безбедност свих, стручна усавршавања, учествовао
активно у изради новог Школског развојног плана као и у извештавању о реализацији старог
Школског развојног плана.
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27.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА
ЗАНЕМАРИВАЊА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

ОД

НАСИЉА,

Тим је имао четири састанка током школске године. Забележена само једна ситуација
неприхватљивог понашања која је била на нивоу првог нивоа. Током школске године стављен
акценат поред низа активности и на превенцију насиља:

Како је план рада Тима усвојен још 31. августа, а већ 01.09. се кренуло са применом
Упутства МПНТР који се односи на правила понашања везана за превенцију КОВИДА (ношење
заштитних маски, дезобаријера, дезинфекција руку, дистанца, ограничен број особа у
просторијама школе...). У свим објектима школе јасно су истакнута правила која важе за све.
Део флајера и обавештења су направљени од стране школе, а део је школа обезбедила из
сопствених средстава како би се настава и образовно васпитни процес одвијали у складу са
епидемиолошком заштитом.

30.09.2021. на седници НВ је званично формиран Тим за заштиту ученика од насиља,
занемаривања и злостављања.

План рада тима који је усвојен 31.08.2021. кроз Годишњи план рада школе 2021/2022.
фокусиран је на превенцију.

Због епидемиолошких мера и епидемије КОВИД, највећи број превентивних активности
као и обавештења везаних за превенцију насиља, занемаривања и злостављања, као и
дискриминације, реализоваћемо путем огласних табли, постављањем материјал на сајт школе
како би он био доступан родитељима, ученицима, али и наставницима. Епидемиолошка
ситуација отежавала је спровођење активности са већим бројем учесника.

Израђена су додатна обавештења о неопходности поштовања мера епидемиолошке
заштите како би се обезбедило безбедно реализоване наставе. Обавештења ће бити постављена
у свим објектима.

Имајући у виду да истраживања како код нас тако и у свету говоре о порасту дигиталног
насиља, на сајт школе поставили смо линкове који воде ка сајтовима намењених деци и
родитељима, а односе се на превенцију дигиталног насиља:
филм чији је аутор Емина Бековић која се бави превенцијом дигиталног насиља у
Министарству за туризам, трговину и телекомуникације,
https://www.youtube.com/watch?v=1LUS6-syBzg
Значајан акценат ставили смо и на јачање компетенција наставника на пољу превенције насиља
и то кроз интерно стручно усавршавање.
Презентација Позитивног родитељства на педагошком колегијуму, Центар за права детета,
брошура «Реците стоп телесном кажњавању и да позитивном родитељству» за чланове
Педагошког колегијума, 07.12.2021.
Јачање компетенција наставника реализовано је и кроз стручна усавршавања:
Стручно усавршавање
ТОТ обука Развој кључних компетенција за
целоживотно учење и општих међупредметних
компетенција , обука на листи министра 610-0000849-/2021-07
Обука Куршумлија
Панел дискусија Заштита деце у случајевима
висококонфликтних развода, Центар за права
деце

Компе
тенциј
е
К3

Врста стручног
усавршавања

К3

Панел
дискусија
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Обука

Број учесника

04.09.2021.

1

21.9.2021.
29.09.2021.

2
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Концерт Мала школа бонтона
Колаарц
Спречавање трговине људима и децомПревенција и борба против трговине људима у
Србији
Примена правилника о протоколу поступања у
установи у одговору на насиље злостављање и
занемаривање- провера онлајн обуке
(модерирање)
Припрема за час ..На концерту класичне
музике“ израда за Дигиталну учионицу
Девојчице у неформалном образовању Центар
за права детета
Дефинисање задатака у настави који учење
чине ефикасним, Љиљана Вдовић, Педагошко
друштво Србије
Презентација Позитивног родитељства на
педагошком колегијуму, Центар за права
детета, брошура Реците стоп телесном
кажњавању и да позитивном родитељству

К123

26.02.2022.

30

25.05.2022.
26.05.2022.
27.05.2022.
05.05.2022.

1

К1234

Обука

К134

Обука онлајн

К34

Припрема за
час
вебинар

21.10.2021.

3

30.11.2021.

2

Зум састанак,
предавање

02.12.2021.

2

презентација

07.12.2021.

9

К3
К123
К3

1

Обавештење за родитеље и ученике у форми плаката постављено је на свим улазима школе на
сва три одељења.

Тим је анализирао превентивне активности, али и интервентне актив ости, где је током школске
године била уочена само једна небезбедна ситуација у парку испред школе где су одмах
реаговали, родитељи и одељењске старешине уз подршку ППС. Превентивне активности су
утицале на развијање компетенција свих учесника, али оно што је неоподно у наредном
периоду је трагати за материјалима који лако могу стићи до ученика, наставника и родитеља
имајући у виду да ученици мало времена проводе у школским здрадама, а часови одељењског
старешинства су фокусирани на индивидуални саветодавни рад са ученицима, тако да
дигитални канали комуникације могу бити значајна подршка у превентивним активностима.
Увидом у извештај о стручном усавршавању види се значајан број активности који се односи и
на превенцију насиља и дискриминације.
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28.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

29.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ

У школској 2021/2022.години у школи није било ученика који уче по индивидуалном
образовном плану (ИОП). Чланови Тима су на одељењским већима, наставничком већу, али и
индивидуално у разговору са наставницима нудили подршку за ученике којима је потребна
подршка. У пар ситуација чланови су кроз саветодани рад са наставницима пружали подршку у
избору метода и техника за ученике који су имали тренутне потешкоће везане за напредовање
на музичком образовању. Једна индивидуализација примењена код ученика трећег разреда.
Чланови Тима ће и у наредном периоду позивати на сарадњу. Успех ученика указује да
наставници превазилазе уочене тренутне проблеме у напредовању ученика.
Чланови тима активно су радили на јачању инклузивне културе на општем нивоу, а школа је
организацијом рада пружала подршку свим ученицима првенствено ученицима првог разреда
око оспособљавања личних инструмената за вежбање, организацији вежбања у школи за
ученике који немају инструменте, као и кроз консултације уз поштовање епидемиолошких
мера.
АКРЕДИТОВАНЕ АКТИВНОСТИ
СУ

Назив активности

Програм обуке за запослене у
образовању
/Дигитална учионица/дигитално
компетентан наставник – увођење
електронских уџбеника и дигиталних
образовних (обука од јавног интереса на
листи министра
9. Обука за реализацију нових
програма наставе оријентисане ка
исходима учења (обука од јавног
интереса на листи министра)
10. До професионалне филозофије, Кнић
8.

К/1
К/2
К/3
К/4
К1

Облик

Датум
реализације

Каталошки
бр.

Бр.
сати

Онлајн
обука

30.09.2021.

акредитован

19,5

К1

Онлајн
обука

23.11.2021.

акредитован

24

К1

Непосредна
обука
Непосредна
обука
Непосредна
обука
Онлајн
вебинар

13.10.2021.

акредитован

14.10.2021.

акредитован

8

15.10.2021.

акредитован

8

23.12.2021.

акредитован

4

Онлајн
конференција
Научни скуп

08.04.2022.
09.04.2022.
07.05.2022.

акредитован

4

11. Прва помоћ, Кнић

К3

12. Животне ситуације и стресови, Кнић

К4

13. Вебинар „СА СТРУЧЊАЦИМА НА
ВЕЗИ 2 – БЕЗБЕДНО ТОКОМ
ПАНДЕМИЈЕ“
14. Дигитално образовање 2022

К3
К1234

15. Сусрети педагога Национално научни
скуп Педагошког друштва и
Филозофског факултета ,,Образовање у
време кризе и како даље“
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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА ПОЉУ ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Бр.

К/1
К/2
К/3
К/4
К1234

Облик

Датум
реализације

Непосре
дна и
онлајн
интерна
обука

29.09.2021.
27.09.2021.
04.10.2021.
06.10.2021.
22.10.2021
04.11.2021.
29.12.2021.

Развијање Међупредметне компетенције Одговаран однос
према здрављу , примена и развијање, учествовало преко
40 колега.

К1234

Онлајн
интерна
обука

7.10.2021.

Традиционални 23. Сусрети установа и јавних предузећа,
Образовни информатор Кућа знања за успешно пословање
(Ирена Мучибабић, Бојана Трајковић)

К1234

Обука

20.23.09.2021

Посета студената педагогије МШ,,Станислав Бинички“ –
студентска праксе
Професорке Емина Хебиб и Зорица Шаљић

К1234

посета

02.12.2022.

Чланак Педагошке новине ,,Мора да може другачије-реци
стоп физичком кажњавању и да позитивном родитељству,
Центар за права детета
Обука онлајн ,,Сос саветнице“, израда обуке за ЗУОВ,
МПНТР
Састанак 10.12.2022.
Обука онлајн ,,Обука примена приручника-Ка сигурном и
подстицајном школском окружењу“, израда обуке за
ЗУОВ, МПНТР
Републичка секција стручних сарадника ,,Дигитално
безбедно“, Емина Бековић, МТТТРС
Обука ,,Државна матура“ МПНТР, обука модератора за рад
са ученицима, родитељима, наставницима
Обука ,,Државна матура“ МПНТР, реализација обука са
ученицима, МПНТР, Хотел ,,Мона“
Час за лиценцу, Предраг Симоновић, 3.разред, комисија
(Ђ. Милошевић, С. Хаџиахметовић, И.Мучибабић
ге-мол скала
Ј.С. Бах: Полонеза, ге-мол
Кулау: Сонатина, Це-дур
Чајковски: Нова Лутка, Бе-дур, први став

К1234

чланак

17.02.2022.

К1234

Обука

К1234

обука

Јануар,
фебруар
2022.
Јануар,
фебруар
2022.
22.02.2022.

К1234

обука

К1234

обука

23.02.2022.
24.02.2022.
08.03.2022.

К1234

час

10.03.2022.

Назив активности

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.
55.
56.

57.

Обука за ЕС дневник –континуирано се реализује кроз
инструкције и упутства координатора

29.09.2021. Упутство за унос података у Ес
дневнику- часови, оцене, владање, активности, изостанци,
белешке.

27.09.2021. Упутство за одељењске старешине –
регулисање изостанака, недоумице око уписивања часова

04.10.2021. Упутство за уписивање часова солфеђа
у односу на специфичност рада школе

06.10.2021. Упутство за допунску и додатну
наставу

22.10.2021. Упутства- подешавање радних недеља,
уклањање редара, уношење записника и појединачних
долазака

04.11.2021. Упутство- исходи за ученике првог
разреда

29.12.2021. Упутство за проверу закључних оцена
из свих предмета и владања
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58.
59.
60.
61.

Обрада података ,,Мишљење ученика о МШ,,Станислав
Бинички“- истраживање
Обрада података ,,Мишљење наставник о МШ,,Станислав
Бинички“- истраживање
Конференција ,,Чувам те“ МПНТР

К1234

истражи
вање

К1234

истражи
вање

К1234

конфере
нција

Регионална конференција ,,Позитивно родитељство и деца
у висококонфликтним разводима, онлајн ЗУМ, Центар за
права детета
Спољњи сарадник МПНТР – Онлај ресурси Превенција
дигиталног насиља
ТОТ обука Развој кључних компетенција за целоживотно
учење и општих међупредметних компетенција , обука на
листи министра 610-00-00849-/2021-07
Обука Куршумлија

К1234

Фебруар/март
2022.
Фебруар/март
2022.
20.04.2022.
13.05.2022.

К1234

листа

04.09.2021.

К1234

обука

04.09.2021.

Вебинар Подршка носиоцима система осигурања
квалитета рада школе, МПНТР
Панел дискусија Заштита деце у случајевима
висококонфликтних развода, Центар за права деце
Припрема за час ..На концерту класичне музике“ израда за
Дигиталну учионицу
Внсент Ван Гог-сањар и сликар, Божидарац

К1234

вебинар

21.9.2021.
29.10.2021.

К1234

дискусиј
а

29.09.2021.

К1234

припрем
а

21.10.2021.

К1234

предава
ње

3.11.2021.

Биографија Станислава Биничког, сајт, часопис
Просветионик
Упознајте Мокрањца, Божидарац

К1234

Чланак
сајт

06.11.2021.

К1234

18.11.2021.

Сећање на професора Николу Поткоњака
Човек који је живео педагогију
Чланак за сајт ,,Уметничка радионица Тарисио“

К1

Онлајн
предава
ње
чланак

К1234

чланак

09.12.2022.

К3

вебинар

30.11.2021.

К123

74.

Сазнајте ко је Корнелије Станковић?
Божидарац

К123

75.

Упознајте Станислава Биничког, Божидарац (присутно 16
колега)

К12

Упознајте Мокрањца, Божидарац (присутно 20 колега)

К12

Предавање Миодрага В. Богића и обухваћене су теме:
Увод у историју гудачких инструмената; Гудачки
инструменти и њихова техничка карактеристика; Чување и
одржавање гудачких инструмената и гудала.
Презентација Позитивног родитељства на педагошком
колегијуму, Центар за права детета, брошура Реците стоп
телесном кажњавању и да позитивном родитељству
Огледни час- Јованка Михајловић на Сењаку. Тема:
Уметничко дело као инспирација

К1

Зум
састанак,
предава
ње
Зум
предава
ње
Онлајн
предава
ње
Онлајн
предава
ње
Предава
ње

02.12.2021.

73.

Девојчице у неформалном образовању Центар за права
детета
Дефинисање задатака у настави који учење чине
ефикасним, Љиљана Вдовић, Педагошко друштво Србије

К3

презента
ција

07.12.2021.

К1

Час

04.11.2021.

Концерт Мала школа бонтона
Колаарц
Новогодишњи концерт на одељењу А –одсек клавира

К123

концерт

26.02.2022.

К12

Активно
ст/конце
рт

22.12.2021.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

76.

77.

78.

79.
80.
81.
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Новогодишњи концерт на одељењу А –одсек флауте,
гитаре, кларинета, соло певања у удараљки

К12

Активно
ст/конце
рт

23.12.2021.

82.

К12

Активно
ст/конце
рт

23.12.2021.

83.

Новогодишњи концерт на одељењу С –одсек клавира
,гудача, ПР
Новогодишњи концерт на одељењу Б–одсек клавира

К12

24.12.2021.

Новогодишњи концерт на одељењу А –одсек гудача

К12

Концерт ученика школе на Коларцу

К13

87.

Онлајн концерт ученика школе поводом школске славе
Свети Сава

К13

88.

Пролећни концерт дувачког одсека
Кућа краља Петра

К13

89.

Концерт ученика МШ,,Станислав Бинички“ Солистичка
екипа Музичког фестивала у Нишу

К13

Фестивал музичких и балетских школа Ниш 2022.

К13
К1

92.

Предавање Миодрага В. Богића и обухваћене су теме:
Увод у историју гудачких инструмената; Гудачки
инструменти и њихова техничка карактеристика; Чување и
одржавање гудачких инструмената и гудала.
Концерт DELTA HOUSE- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд

Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Предава
ње

18.05.2021.

93.

Концерт на Сењаку поводом Дана школе- концерт
ученика МШ,,Станислав Бинички“ Београд

К14

Концерт у Београдској филхармонији поводом Дана
школе- концерт ученика МШ,,Станислав Бинички“
Београд
Радионица за изреаду новог школског развојног плана

К14

94.

Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт

К1234

радиони
ца

25.05.2022.

96.

Концерт професора поводом Дана школе- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд

К14

26.05.2021.

97.

Концерт ученика на Калемегдану-Павиљон на
Калемегдану, МШ,,Станислав Бинички“ Београд

К14
К1234

98.

Спречавање трговине људима и децом-Превенција и борба
против трговине људима у Србији

Активно
ст/конце
рт
Активно
ст/конце
рт
Обука

Примена правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље злостављање и занемаривање- провера
онлајн обуке (модерирање)
Такмичења
65.ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ,
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 4-5.12.2021. СОЛФЕЂО И
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ JSFest- Jan Sibelius
фестивал, међународно онлајн такмичење у Финској у
граду Турку )-новембар 2021.
ТАКМИЧЕЊЕ ЗВУЧИ ФЛАУТЕ ,,САЊА ТРАЈКОВИЋ''
18.12.2021.
РЕПУБЛИЧКОГТАКМИЧЕЊЕ
МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022.-инструменти

К134

84.
85.
86.

90.

91.

95.

99.

100.
101.
102.
103.
104.

86

К14

Обука
онлајн

24.12.2021.
26.12.2021.
27.1.2022.
30.03.2022.
05.05.2022.
09.05.2022.
12.05.2022.

20.05.2021.
24.05.2021.

12.06.2021.
25.05.2022.
26.05.2022.
27.05.2022.
05.05.2022.

К13

Такмиче
ње

09.05.2022.

К13

Такмиче
ње

4-5.12.2021

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње
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105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.

112.
113.

30.

ТАКМИЧЕЊЕ ,,АЗАЊАЦ“, Београд 2022

К13

Такмиче
ње

ТАЧМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА ,,ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“,
ВАЉЕВО, МАРТ 2022.
ТАКМИЧЕЊЕ ,,ЈОСИФ СЛАВЕНСКИ“ БЕОГРАД

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ
ШКОЛА СРБИЈЕ БИНИЧКИ
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ УДРУЖЕЊА
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ - МБШС,
БЕОГРАД (2. и 3.04.2022)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“
БЕОГРАД (6-8.05.2022)
20. ТАКМИЧЕЊЕ ,,МЛАДИ ВИРТУОЗ“, МАЈ 2022.,
БЕОГРАД
Основна музичка школа ,,Петар Коњовић“ Београд, мај
2022.
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, април 2022.
Такмичење ,,Амадеус“

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

К13

Такмиче
ње

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Основни подаци:

Уписано 888 ученика;

У први разред уписано 217, а завршило 194 ученика;

Школу су из оправданих разлога престали да похађају њих 59 на нивоу школе;

У припремни разред уписано 89 ученика.

12 ученика променило је статус из редовног у ванредно,

Бројчаним оцењивањем обухваћено 597 ученика на почетку школске године, али се број
ученика током године смањио због одустајања од даљег школовања.
Табеларни приказ успеха ученика првог разреда
Инструмент Самостални Самостални
мању помоћ
клавир
76
/
хармоника
25
/
виолончело
9
/
виолина
27
/
контрабас
/
/
флаута
15
/
гитара
19
/
кларинет
8
/
соло певање
10
/
удараљке
5
/
87

уз Самостални
већу помоћ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

уз ∑
76
25
9
27
/
15
19
8
10
5
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∑

194

/

/

194

Табеларни приказ успеха ученика другог разреда
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

5
44
5
3
20
/
4
15
4
3
1
99

4
6
3
/
2
/
/
5
1
3
/
20

3
2
1
/
1
/
/
2
/
/
/
6

2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

∑
52
9
3
23
/
4
22
5
6
1
129

%
4,81
4,44
5,00
4,83
/
5.00
4,59
4,80
4,50
5.00
4,77

Напомена: бројеви 5,4,3,2,1 –означава успех 5 (одличан), 4 (врло добар)...
Табеларни приказ успеха ученика трећег разреда
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

5
35
6
2
7
/
9
3
1
5
2
70

4
15
2
/
2
1
2
2
/
5
5
34

3
2
2
/
1
/
1
2
/
/
/
8

2
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

∑
53
10
2
10
1
12
7
1
10
7
113

%
4,58
4,40
5,00
4,60
4.00
4,67
4,14
5,00
4,50
4,28
4,52

Табеларни приказ успеха ученика четвртог разреда
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

5
32
4
2
6
1
4
7
/
/
2
58

4
16
4
3
2
/
5
3
/
/
2
35

3
2
/
1
/
/
/
/
2
/
3
8

88

2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

∑
50
8
6
8
1
9
10
2
/
7
101

%
4,60
4,50
4,17
4,75
5.00
4,44
4,70
3,00
/
3,86
4,33
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Табеларни приказ успеха ученика петог разреда
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

5
43
4
3
6
/
6
8
/
/
/
70

4
21
3
2
2
/
3
3
/
/
/
34

3
6
5
2
/
/
/
/
/
/
/
13

2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

∑
70
12
7
8
/
9
11
/
/
/
117

%
4,53
3,92
4,14
4,75
/
4,67
4,73
/
/
/
4,45

2
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

∑
53
7
3
13
/
7
9
/
/
/
92

%
4,45
4,00
4,00
4,46
/
4,86
4,33
/
/
/
4,35

Табеларни приказ успеха ученика шестог разреда
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

5
30
1
/
8
/
6
4
/
/
/
49

4
19
5
3
3
/
1
4
/
/
/
35

3
3
1
/
2
/
/
1
/
/
/
7

Успех ученика на нивоу школе од другог до четвртог разреда четворогодишње образовање
(први и други циклус)
инструмент
контрабас
соло певање
удараљке
кларинет
∑

5
1
8
2
/
11

4
1
8
2
/
11

3
/
/
3
2
5

2
/
/
/
/
/

1
/
/
/
/
/

∑
2
16
7
2
27

%
4,50
4,50
3,86
3,00
3,96

Успех ученика на нивоу школе од другог до шестог разреда шестогодишње
музичко образовање (први и други циклус)
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина

5
184
20
10
47

4
77
17
8
11

3
15
9
3
4
89

2
2
/
/
/

1
/
/
/
/

∑
278
46
21
62

%
4,59
4,24
4,71
4,69
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флаута
гитара
кларинет
удараљке
∑

29
37
5
1
333

11
17
1
/
142

1
5
/
/
37

/
/
/
/
2

/
/
/
/
/

41
59
6
1
514

4,68
4,54
4,83
5
4,66

Успех ученика на нивоу школе од другог до шестог разреда
(обједињено четворогодишње и шестогодишње музичко образовање)
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑
%

5
184
20
10
47
1
29
37
5
8
3
344

4
77
17
8
11
1
11
17
1
8
2
153

3
15
9
3
4
/
1
5
2
/
3
42

2
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2

1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0

63,59

28,28

7,76

0,37

0

∑
278
46
21
62
2
41
59
8
16
8
541
100

%
4,59
4,23
4,33
4,69
4,50
4,68
4,54
4.37
4,50
4,00
4,55

Кретање ученика током школске године-ученици који нису приступили завршним
испитима/одустали од даљег школовања
инструмент
клавир
хармоника
виолончело
виолина
контрабас
флаута
гитара
кларинет
соло певање
удараљке
∑

1
/
1
/
/
/
/
/
/
2
/
3

2
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
4

3
/
/
/
/
/
/
2
1
/
/
3

4
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
2

5
/
/
/
1
/
1
1
/
/
/
3

6
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
2

укупно
4
2
/
4
/
1
3
1
2
/
17

Напомена: за два ученика се очекује да ће приступити завршном испиту током августовског
рока јер су оправдано изостали.
Просек по наставним предметима на нивоу школе за све ученике
Наставни предмет
инструмент
солфеђо

Просек
4,50
4,49
90
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оркестар
хор
теорија музике
упоредни клавир
владање
просек

4.59
4,56
4,07
4,93
5,00
4,59

Закључак:
Имајући у виду организацију наставе током школске године у складу са упутсвима МПНТР и
потешкоће везане за организацију наставе, успех ученика је одличан.
Приметан повећан број осипања ученика из разних разлога.
Ученици првог разреда ове године су били успешни. Од 194 ученика и сви су самостални.
Просек школе је скоро идентичан као и прошле године:

Одлични

Врло добри

Добри

Довољни

Недовољни

344
153
42
2
0

63,59%
28,28%
7,76%
0,37%
0%

Графички приказ успеха ученика – бројчано оцењивање

успех ученика
8%0%
28%
64%

-

Одлични

-

Врло добри

-

Добри

-

Довољни

-

Недовољни

541
100

344

153

42

2

0

63,59

28,28

7,76

0,37

0
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Компаративни приказ успеха на крају школске године
Категорија
Укупно ученика
Укупно завршило разред
Припремни разред
Укупно
ученика
првог
разреда
Завршили први разред
Укупно
ученика
остали
разреди
Завршили
разред(бројчано
оцењивање)
Одустали/исписани
Одлични
Врло добри
Добри
Довољни
Недовољни
Васпитно дисциплинске мере
Просек школе

2019/2020.
843
799
50
156

2020/2021.
810
718
39
171

2021/2022.
888
735
89
217

140
687

156
543

194
541

737

543

541

44 (16 први разред)
77,48%
571
19,54%
144
2,17%
16
0,54%
4
0,14%
1
0

53 (15 први разред)
64,00%
348
26,33%
143
8,66%
47
0,74%
4
0,18%
1
0

59 (20 први разред)
63,59
344
28,28
153
7,76
42
0,37
2

4,55

4,47

4,55

Компаративни приказ указује да је број одличних ученика остао исти и да се незнатно повећао
број врло добрих ученика, па самим тим и просек школе.
Предлог мера за бољи успех:
 Радити на мотивацији ученика
 Укључити родитеље у праћење напредовање
 Формативно оцењивање.
31.

КОНЦЕРТНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

15.12.2021.
09.02.2022.
20.03.2022.
13.04.2022.
05.05.2022.
4,5 и 6.05.2022.

Аудиција за «Малу школу бонтона на Коларцу»
Аудиција за 65. Фестивал музичких и балетских школа
Аудиција за «Малу школу бонтона на Коларцу»
Аудиција за 65. Фестивал музичких и балетских школа
Преслушавање за 65. Фестивал музичких и балетских школа
Преслушавање за 65. Фестивал музичких и балетских школа
Преслушавање за 65. Фестивал музичких и балетских школа
Аудиције за концерте поводом Дана школе

Организовано низ преслушавања на свим одељењима како би већи број ученика могао да
покаже степен свог музичког образовања и како би имао могућности за даље ангажовање на
концертима и такмичењима.
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Концертнне активности ученика у концертној сали школе
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Концерт Мала школа бонтона
Коларац
Новогодишњи концерт на одељењу А –

К123
одсек клавира

Новогодишњи концерт на одељењу А –одсек флауте,
гитаре, кларинета, соло певања у удараљки
Новогодишњи концерт на одељењу С –одсек клавира
,гудача, ПР
Новогодишњи концерт на одељењу Б–одсек клавира
Новогодишњи концерт на одељењу А –одсек гудача
Онлајн концерт ученика школе поводом школске славе
Свети Сава
Пролећни концерт дувачког одсека
Кућа краља Петра
Концерт ученика МШ,,Станислав Бинички“ Солистичка
екипа Музичког фестивала у Нишу
Фестивал музичких и балетских школа Ниш 2022.
Концерт
DELTA
HOUSEконцерт
ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд
Концерт на Сењаку поводом Дана школе- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд
Концерт у Београдској филхармонији поводом Дана
школе- концерт ученика МШ,,Станислав Бинички“
Београд
Концерт професора поводом Дана школе- концерт ученика
МШ,,Станислав Бинички“ Београд
Концерт
ученика
на
Калемегдану-Павиљон
на
Калемегдану, МШ,,Станислав Бинички“ Београд
Такмичења
65.ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ,
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 4-5.12.2021. СОЛФЕЂО И
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
JSFest- Jan Sibelius
фестивал, међународно онлајн такмичење у Финској у
граду Турку )-новембар
2021.
ТАКМИЧЕЊЕ ЗВУЧИ ФЛАУТЕ ,,САЊА ТРАЈКОВИЋ''
18.12.2021.
РЕПУБЛИЧКОГТАКМИЧЕЊЕ
МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022.-инструменти
ТАКМИЧЕЊЕ ,,АЗАЊАЦ“, Београд 2022
ТАЧМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА ,,ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“,
ВАЉЕВО, МАРТ 2022.
ТАКМИЧЕЊЕ ,,ЈОСИФ СЛАВЕНСКИ“
БЕОГРАД
10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ
94

Концерт

К123 Активност/
концерт
К12 Активност/
концерт
К12 Активност/
концерт
К12 Активност/
концерт
К12 Активност/
концерт
К13 Активност/
концерт
К13 Активност/
концерт
К13 Активност/
концерт
К13 Активност/
концерт
К14 Активност/
концерт
К14 Активност/к
онцерт
К14 Активност/к
онцерт
К14

26.02.2022.
22.12.2021.
23.12.2021.
23.12.2021.
24.12.2021.
24.12.2021.
27.1.2022.
30.03.2022.
05.05.2022.
09.05.2022.
18.05.2021.
20.05.2021.
24.05.2021.

К13

Активност/к 26.05.2021.
онцерт
Активност/к 12.06.2021.
онцерт
Такмичење 09.05.2022.

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13
К13

Такмичење
Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К14

4-5.12.2021
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ШКОЛА СРБИЈЕ БИНИЧКИ
МЕЂУНАРОДНО
ТАКМИЧЕЊЕ
УДРУЖЕЊА
МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ - МБШС,
БЕОГРАД (2. и 3.04.2022)
МЕЂУНАРОДНО
ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“
БЕОГРАД (6-8.05.2022)
20. ТАКМИЧЕЊЕ ,,МЛАДИ ВИРТУОЗ“, МАЈ 2022.,
БЕОГРАД
Основна музичка школа ,,Петар Коњовић“ Београд, мај
2022.
ШКОЛСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ
СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, април 2022.
Такмичење ,,Амадеус“

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

К13

Такмичење

Новогодишњи концерт
„А“ одељење
Никола Радуловић, други разред
Добри Палиев: Na Horoto
Класа: Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић

Растко Самарџија, други разред
В.А.Моцарт: Менует
Класа: Ненад Ивановић
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

Перић Димитрије, четврти разред
Добри Палиев: Марш
Класа Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић

Тара Гавриловић, први разред
М.Каркаси: Андантино
Шпански мотив: Малагења
Класа: Филип Мићковић

Георгиј Јаковинич, први разред
Л.ван Бетовен: Ода радости
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

Михаило Живанчевић, први разред
Анонимус: Прелудијум
Класа: Александар Симоновић

Вук Војин Вујновић, четврти разред
Добри Палиев: „Мали Том“
Класа: Милош Делић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
Григорије Кошћал, први разред
Руска: Полошко поље
Класа: Дејан Миловић
Тара Пaјчин,шести разред
Синисало: Прва минијатура
Класа: Тамара Пејчић
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић
Марија Витаз, пети разред
Синисало: Друга минијатура
Класа: Јелена Шаренац
Теодора Ракановић, пети разред
Синисало: Трећа минијатура
Класа: Весна Вучуревић
Петра Витас, први разред
Ј.Поврожнак: Први валцер
Класа: Дејан Миловић
Андреа Павлетић, трећи разред

Ирина Косовац, први разред
Песмице: Кан-Кан, Ој Мораво, Блистај, блистај
звездо мала
Класа: Дејан Миловић
Мила Вишковић, први разред
А.Ф. Теналија: Лепе очи, милости
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
Ана Јовановић, други разред
М.Ђулијани: Збуњен, изгубљен
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
Софија Коломбиер, трећи разред
Глук: Che faro senza Euridice
Класа: Јованка Михајловић
Александар Бугариновић, трећи разред
Ј.С.Бах: Прелудијум BWV 999
Класа: Филип Мићковић
Стефан Бркњачић, четврти разред
Анонимус: Шпанска романса
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Поп: Мала игра
Класа:Тамара Пејчић
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

Класа: Александар Симоновић
Милош Вукајловић, шести разред
Ф.Тарега: Сећање на Алхамбру
Класа: Александар Симоновић

Лука Булатовић,први разред
Песмице: Ми идемо преко поља,
Ој Мораво, Лондонски мост
Класа: Дејан Миловић

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ А ОДЕЉЕЊА- клавирског одсека
Перовић Нина, 1.разред
Класа: С. Хаџиахметовић,
Л. Петровић: Божић , Брате Јово

Биочанин Лука, 2. разред
Класа: С. Нешић,
Дизерно, Етида фанфаре

Нагулов Ђурђа, 1. разред
Класа: В. Живановић,
Звончићи

Јерковић Анастасија, 3. разред
Класа: М. Рудић,
Бах: Полонеза

Турљанин Алекса, 1. разред
Класа: М. Рудић,
Бах: Буре

Гајић Нина, 3. разред
Класа: Л. Солдат,
Бах: Менует, Чајковски: Болесна лутка

Биочанин Лена, 2. разред
Класа: М. Живковић,
Лешхорн: Етида Бе – дур

Ивковић Анастасија, 3. разред
Класа: Б. Савић,
Хелер: Етида д-мол, Беркович: Токатина

Ђорђе Михајловић, 2. разред
Класа: М. Живковић,
Лешхорн: Етида де-мол

Симоновић Петар, 5. разред
Класа:М. Рудић,
Мартину: Арлекин

Џикић Милош, 2.разред
Класа: Д. Тодоров,
Бах:Манует г-мол,

Јерковић Теодора, 5. разред
Класа: К. Тимотијевић,
Џилок: Етида валцер

НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ Б ОДЕЉЕЊА
Громилић Матија, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Л. Петровић: Звончићи, Таши таши

Милосављевић Јанко, 2. разред, хармоника,
Класа: М. Симић,
З. Ракић.Етида

Стојадиновић Богдан, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Џилок: Аргентина

Миљанић Магдалена, 2. разред, клавир ,
Класа: М. Тодоровић,
М. Петровић „Школица за клавир Це“: Смиљана
(II. Руковет С. Мокрањца), Мали Кинез

Ненадовић Исидора, 1. разред, клавир
Класа: М. Ђокић,
Л. Петровић: Јелица, Брате Јово

Ђорђевић Уна, 2. разред, клавир
Класа: А. Томић,
Беркович: етида у а-молу

Борић Луција, 1. разред, клавир
Класа: М. Тодоровић,
М. Петровић „Школица за клавир Це“:Јелица
пред огледалом, Јелица спава

Шулејић Исидора, 3. разред, клавир
Класа: А. Томић,
Бах: Менует у Гe-дуру

Дивљак Миона, 2. разред, флаута
Класа: И. Радуловић,
Бакланова: Мазурка

Цетушић Лара, 3.разред, клавир
Класа: М. Тодоровић,
Д. Чимароза: Соната
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НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ С ОДЕЉЕЊА
ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД-ХОР, МАСКЕМБАЛ
Влаисављевић Катарина, 1.разред, клавир
Класа: Ана Милошевић Бугариновић,
В. Крстић: Диван дан

Црногорац Инес, 5. разред клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Бах: Двогласна инвенција де-мол
Кадаур Сара, 1 разред, соло певање,
Класа: Јованка Михајловић, Даргомижински: Ја
волех вас

Чикић Андрија, 6. разред, клавир,
Класа: Ана Милошевић Бугариновић
Шопен: Етида

Прелевић Киша, 6. разред,
клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Чимароза: Соната

Бугариновић Александар, 3. разред гитара,
Класа: Филип Мићковић
Бах:Мали прелудијум,
Каркаси: Етида

Савић Ђурђа, 1. разред, клавир,
Класа: Вељко Прибић
Николајев: Етида

Дрезгић Ана, 2. разред, гитара,
Класа: Филип Мићковић
Непознати: Љубавна прича

Давидовић Ленка, 4. разред клавир,
Класа: Милена Вукмановић
Бах: Мали прелудијум Ге -мол

Вранић Ђурађ, 3.разред, клавир,
Класа: Предраг Симоновић
Бах: Мизет

Цветковић Миа, 1. разред, клавир, класа: Вељко
Прибић
Л. Петровић: Нико не зна моје муке

Јовановић Ленка, 1.разред,клавир,
Класа: Јелена Килибарда
Ј.Кршић: Алегро
Л. Петровић: Фандаго

Торбица Теа, 3. разред
соло певање,
Класа: Јованка Михајловић, Скарлати:Son tutta
duolo.

Невајда Маја, 1. разред, клавир,
Класа:Ана Милошевић Бугариновић
Палмер: Калипсо Руиба

Томић Милица, 4. разред, клавир,
Класа: Јелена Килибарда
Хендл: Пасакаља

Антић Ана, 4. разред, клавир,
Класа: Ана Милошевић Бугариновић
Бах: Алегро
Васовић Софија, 1.разред, виолина, Класа:
Гордана Ивановић
Д. Марковић: Стари меда
Вилендечић Александар, 4. разред, виолина,
Класа: Гордана Ивановић
Ридинг: Концерт ха-мол, 1.ст

Павловић Калина, 1. разред, соло певање,
Класа: Јованка Михајловић
Симић Растко, 6. Разред,клавир,
Класа:А.Милошевић Бугариновић
Бургмилер: Етида це-мол
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Концерт у Београдској филхармонији поводом
Дана школе

Новогодишњи концерти одржани су на свим
одељењима школе

Концерт на Коларцу у оквиру циклуса ,,Мала
школа Бонтона“

Завршни концерт ученика који су освојили
награде на 10.отвореном такмичењу Бинички

.
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32.

РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА

Епидемиолошке околности делимично су утицале на организацију и реализацију такмичења
музичких и балетских школа. Школска година је била изузетно продуктивна јер је освојен
велики број награда на такмичењима различитих категорија.

65.ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ, 09.05.2022.
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МЕМОРИЈАЛ ,,АЦА ПАНИЋ” Младеновац
1.
2.
3.
4.
5.

Гајић Нина, 3. разред класа Лорета Солдат-ПРВА НАГРАДА
Егариц Доротеја, 5. разред класа Лорета Солдат-ДРУГА НАГРАДА
Ковачевић Фурунџић Марко, 5. разред класа Лорета Солдат-ПРВА НАГРАДА
Андрија Милутиновић 1.разред,класа Небојша Аћимовић, ПРВА НАГРАДА (95)
Вук Новак Церовић, 1.разред, класа Небојша Аћимовић, ПРВА НАГРАДА (96)

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 4-5.12.2021. СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
Класа А. Лончар:
1. Дебељковић Михаило (Va) - 100;
2. Кобиљски Страхиња (Vб) - 96;
3. Маљковић Реља (Vб) - 98;
4. Вундук Миа (VIб) - 98;
5. Micanović Sofija (VIб) - 96.
Класа И. И. Симоновић:
1. Стојановић Искра (IIб) - 100;
2. Урукало Михајло (IIб) - 98;
3. Домазет Тамара (IIб) - 100;
4. Драгишић Даница (IIIб) - 96;
5. Данић Андреа (IVб) - 98;
6. Jovanović Zoja (Vб) - 100.
Класа В. Радосављевић:
1.Кравић Константин (IVб) - 100.
Класа Ј.Штрбац:
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1.Терзић Софија (ванредни ученик) VIб – 87;
Класа Т. Бајчета:
1. Витас Исидора (IIIб) - 92;
2. Урошевић Александра (Vб) - 100;
3. Вујновић Вук Војин (VIб) - 96.
Класа Ј. Недовић:
1. Дрезгић Ана (IIа и IIб) - 99,33 и 100;
2. Јевтић Маша (IIIб) - 98;
3. Ђурић Матеа (IIIб) - 88;
4. Бугариновић Александар (IIIб) - 92;
5. Драгојевић Алекса (IIIб) - 94;
6. Дрезгић Сара (Vб) - 100;
7. Броз Дуња (Vб) - 98;
8. Чикић Андрија (VIб) - 98;
9. Поткоњак Марко (VIб) - 93.
Класа Ј. Манић:
1. Пајко Искра (IIб) - 100;
2. Мартиновић Анђелија (IIIб) - 100;
3. Лазић Вук (IIIб) - 100;
4. Бојовић Вук (IIIб) - 98;
5. Јовичић Хелена (IVб) - 98;
6. Илић Теодор (IVб) - 94;
7. Плесник Паола (Vб) - 96;
8. Ракановић Теодора (Vб) - 100;
9. Алексић Марта (Vб) - 100;
10. Јерковић Теодора (Vа) - 95,33;
11. Јовићевић Јулијана (VIб) - 97;
12. Вукајловић Милош (VIа и VIб) – 99,66 и 100;
13. Јекић Лука (VIб) - 100.
УКУПНО: 39 награда -38 првих награда , од тога 15 од 100 поена, 1 друга награда
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ JSFest- Jan Sibelius фестивал, међународно онлајн
такмичење у Финској у граду Турку )-новембар 2021.
Учествовали ученици из класе Даринке Тодоров:
1.
Равилић Матеја, 4.разред, класа Даринка Тодоров, 3. место
2.
Џикић Милош, 2.разред, класа Даринка Тодоров,.-3. место
3.
Лена Вукашиновић, 2.разред, класа Даринка Тодоров, 4. место
4.
Урош Вукашиновић, 2.разред, класа Даринка Тодоров, - 4. место
5.
Илија Никитовић, 5.разред, класа Даринка Тодоров,. – 4. место
6.
Јана Бокић, 3.разред, класа Даринка Тодоров, - 5.место
ТАКМИЧЕЊЕ ЗВУЧИ ФЛАУТЕ ,,САЊА ТРАЈКОВИЋ'' 18.12.2021.
Учествовало 13. музичких школа, са 60 учесника од 1. до 6. разреда. Наши ученици освојили 23
награде.
Бр.
1.
2.
3.

Име и презиме
Георгиј Јаковинич
Клара Андрић
Злата Милачић

Разред
Први
Први
Први

Класа
Јелена Шаренац

Јелена Шаренац
Јелена Шаренац
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Укупно бодова
98,33
96
95,33

Награда
I1
I5
I6
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наталија Младеновић
Анђелија Перовић
Искра Стојановић
Миона Дувњак
Ања Поповић
Андреа Павлетић
Сара Вулић
Вања Шулејић
Тања Салом
Ружица Вундук
Марта Шпегар
Маша Бранковић
Теодора Ракановић
Марија Витаз
Теодора Несторовић
Софија Папић
Ана Костић
Тара Пајчин
Марија Ковачевић
Софија Милосављевић

Први
Први
Други
Други
Трећи
Трећи
Трећи
Трећи
Трећи
Трећи

Четврти
Четврти
Пети
Пети
Пети
Пети
Пети
Шести
Шести
Шести

Јелена Шаренац
Јелена Шаренац

94,33
94
Весна Вучуревић
93,66
Ивана Радуловић
87
Весна Вучуревић
93,33
Тамара Пејчић
91
Јелена Шаренац
90
Ивана Радуловић
86
Ивана Радуловић
81,33
Ивана Радуловић
81,33
Весна Вучуревић 90
Тамара Пејчић
88
Весна Вучуревић 95
Јелена Шаренац
94,33
Ивана Радуловић
81
Јелена Шаренац
76
Јелена Шаренац
74,33
Тамара Пејчић
94,66
Ивана Радуловић
92,66
Ивана Радуловић
88,66

РЕЗУЛТАТИ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022.

ФЛАУТА
Витаз Марија, Друга – 6 награда, 94.40 бодова,
5. разред, класа Јелена Шаренац
Шулејић Вања, Друга – 11 награда, 91.60 бодова,
3. разред, класа Ивана Радуловић
Стојановић Искра, Прва – 5 награда, 97.40 бодова,
2. разред, класа Весна Вучуревић
Салом Тања, Трећа – 1 награда , 83.60 бодова,
3. разред, класа Ивана Радуловић
Ракановић Теодора, Друга - 4 награда, 94.60 бодова,
5. разред, класа Весна Вучуревић
Поповић Ања, Прва – 9 награда, 95.20 бодова,
3. разред, класа Весна Вучуревић
Павлетић Андреа, Прва – 9 награда, 96.40 бодова,
3. разред, класа Тамара Пејчић
Пајчин Тара, Прва - 7 награда, 95.00 бодова,
6. разред, класа Тамара Пејчић
Младеновић Наталија, Друга – 21 награда , 88.80 бодова,
1. разред, класа Јелена Шаренац
Јаковинич Георгиј, Друга - 23 награда, 87.60 бодова,
1.разред, класа Јелена Шаренац
Дувњак Миона, Трећа – 2 награда , 83.60 бодова,
2. разред, класа Ивана Радуловић
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I7
I8
I7
II3
I7
I8
I9
II3
II4
II5
I6
II1
I2
I3
II1
III2
III3
I2
I5
II1
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КЛАРИНЕТ
Самарџија Растко, Прва - 9 награда, 95.00 бодова,
2. разред, класа Ненад Ивановић
Пјевач Никола, Трећа - 7 награда, 78.00 бодова,
1. разред, класа Ненад Ивановић
Марковић Андреј, Друга - 11 награда, 86.67 бодова,
1.разред, класа Ненад Ивановић
Кнежевић Петар, Друга - 10 награда, 89.00 бодова,
1.разред, класа Ненад Ивановић

СОЛО ПЕВАЊЕ
Радоичић Јована, Друга - 16 награда, 85.40 бодова,
3. разред, класа Јованка Михајловић
Новаковић Ема, Друга - 4награда, 92.00 бодова,
3. разред, класа Јованка Михајловић

КЛАВИР
Ђокић Михаило, Друга - 7 награда, 93.00 бодова,
1.разред, класа Катарина Тимотијевић
Томић Милица, Трећа - 7 награда, 83.00 бодова,
4. разред, класа Јелена Килибарда
Томић Хелена, Похвала , 70.00 бодова,
4. разред, класа Марко Алтман
Теодоровић Софија, Друга - 20 награда, 90.00 бодова,
2. разред, класа Соња Нешић
Стојадиновић Богдан, Друга - 24 награда, 86.40 бодова,
1. разред, класа Милица Ђокић
Марковић Теа, Трећа - 6 награда, 83.00 бодова,
2.разред, класа Наташа Пандуровић Павлетић
Дугалић Калин, Друга - 8 награда, 92.20 бодова,
5. разред, класа Бојана Јовановић
Чикић Андрија, Друга - 3 награда, 94.00 бодова,
6.разред, класа Ана Милошевић Бугариновић
ТАКМИЧЕЊЕ ,,АЗАЊАЦ“, Београд 2022
ПРЕТКАТЕГОРИЈА А
Грегориј Јаковинич
Награда: I 6
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
Наталија Младеновић
Награда: I 12
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
ДРУГА КАТЕГОРИЈА
Теодора Ракановић
Награда: I I 2
Класа: Весна Вучуревић
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
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Марија Витаз
Награда: I I 5
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
Алиса Роквић
Награда: I I I 4
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
ПРЕТКАТЕГОРИЈА Б
Искра Стојановић
Награда: I 5
Класа: Весна Вучуревић
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
Клара Андрић
Награда: I I 11
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
ПРВА КАТЕГОРИЈА
Сара Вулић
Награда: I I I 2
Класа: Јелена Шаренац
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
ТАЧМИЧЕЊЕ ФЛАУТИСТА ,,ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“, ВАЉЕВО, МАРТ 2022.
Тара Пајчин, 6. разред
Прва награда
Класа: Тамара Пејчић
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић

ТАКМИЧЕЊЕ ,,ЈОСИФ СЛАВЕНСКИ“ БЕОГРАД
Теа Марковић, 2. разред
Прва награда – 96,66 бодова
Класа: Наташа Пандуровић

10. ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МУЗИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ БИНИЧКИ
Такмичење реализовано у МШ ,,Станислав Бинички“ у Београду од 14. до 19.03.2022.

Учествовало 37 школа, 135 наставника, 46 корепетитора са 226 кандидата.
Ученици/кандидати су се такмичили из следећих дисциплина: Солфеђо, Хармоника, Клавир,
Соло певање и Виолина/Виолончело.
Наши ученици освојили су 27 првих награда, 13 других нагрда и 2 треће награде што је 19,91%
од укупног броја додељених награда.
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Бр. Категорија

Број ученика који
су се такмичили

МШ
,,Станислав Укупно
Бинички“ Београд

Број школа које су
се такмичиле

ПРВА
награда
број

1.
2.
3.
4.
5.

Клавир
Хармоника
Виолина
Виолончело
Соло певање
Солфеђо

и

ДРУГА
награда
број

ТРЕЋА
награда
број

69
20
64

15
12
15

16
1
5

3
1
2

/
1
/

19
3
7

35
38
226

10
13
Укупно 37

2
6
30

5
2
13

1
/
2

8
8
45

СПИСАК УЧЕНИКА МШ ,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ БЕОГРАД КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ
НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊУ ,,БИНИЧКИ“
Бр.

Име и презиме такмичара

Разред

Инструмент

Награде

1.

МИХАИЛО ЂОКИЋ
Класа: Катарина Тимотијевић
КАТАРИНА ВЛАИСАВЉЕВИЋ
Класа: Ана Милошевић Бугариновић
БОГДАН СТОЈАДИНОВИЋ
Класа: Милица Ђокић
ДАНИЦА ВИТАС
Класа: Соња Нешић
ЛЕНКА ЈОВАНОВИЋ
Класа: Јелена Килибарда
ТЕА МАРКОВИЋ
Класа: Наташа Пандуровић Павлетић
СОФИЈА ТЕОДОРОВИЋ
Класа: Соња Нешић
МАЈА ЕЖДЕНЦИ
Класа: Бојана Јовановић
ЈОВАНА ГРАЦУН
Класа: Милица Ђокић
ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ
Класа: Александра Поповић
АНАСТАСИЈА ЈЕРКОВИЋ
Класа: Маја Рудић
ХАНА ГРОМИЛИЋ
Класа: Милица Ђокић
ЛОЛА КОВИЋ
Класа: Верица Живановић
ИСИДОРА ВИТАС
Класа: Соња Нешић
ХЕЛЕНА ТОМИЋ
Класа: Марко Алтман
МИЛИЦА ТОМИЋ
Класа: Јелена Килибарда
ПЕТАР СИМОНОВИЋ
Класа: Маја Рудић
КАЛИН ДУГАЛИЋ
Класа: Бојана Јовановић
МАЈА МИЛАНОВИЋ
Класа: Наташа Пандуровић Павлетић

1.

Клавир

I

1.

Клавир

I

1.

Клавир

I

1.

Клавир

I

1.

Клавир

I

2.

Клавир

I

2.

Клавир

I

2.

Клавир

I

2.

Клавир

II

2.

Клавир

II

3.

Клавир

I

3.

Клавир

I

3.

Клавир

I

3.

Клавир

II

4.

Клавир

I

4.

Клавир

I

5.

Клавир

I

5.

Клавир

I

6.

Клавир

I

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.
41.

ДАШИЋ МИЛОШ
Класа: Ивановић Душан
ВАСИЋ ПЕТАР
Класа: Живић Милош
ЖИВИЋ АЛЕКСА
Класа: Живић Милош
КАДОУР САРА, (2005.год.) I разред
Класа: Јованка Михајловић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
ПАВЛОВИЋ КАЛИНА, (2007.год.) I разред
Класа: Јованка Михајловић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
ЈОВАНОВИЋ АНА, (2007.год.) II разред
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
МАЦУРА СУНЧИЦА, (2007.год.) II разред
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
МИЛОВАНОВИЋ АНЂЕЛА, (2004.год.) II разред
Класа: Драгана Живковић
Клавирска сарадња: Неда Вујичић
НОВАКОВИЋ ЕМА, (2005.год.)
III разред
Класа: Јованка Михајловић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
РАДОИЧИЋ ЈОВАНА, (2005.год.) III разред
Класа: Јованка Михајловић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
КОЛОМБИЕР СОФИЈА, (2005.год.) III разред
Класа: Јованка Михајловић
Клавирска сарадња: Петра Божовић
ЛЕА ТАНАСИЈЕВИЋ
Класа: Даница Кремзер
Клавирска сарадња: Лидија Живојиновић
ИЛИНА ДУГАЛИЋ
класа Мина Ђекић
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
МАША РАДОЈИЧИЋ
Класа: Милена Крушевац
Клавирска сарадња:Ђурђица Ђурђрвић
СТЕВАН МИТРОВИЋ
Класа: Милена Крушевац
Клавирска сарадња: Ђурђица Ђурђевић
ДОРОТЕЈА КОЈИЋ
Класа: Милица Димитријевић
Клавирска сарадња: Лидија Живојиновић
ЈЕЛЕНА ВЕЉИЋ
Класа: Мина Ђекић
Клавирска сарадња: Јасмина Крстић
ТЕОДОРА ЋУРЧИЋ
Класа: Јелена Пралица
Клавирска сарадња: Лидија Живојиновић
СТАНКОВИЋ САВА
Кл. Јелена Штрбац
ПАНИЋ АНДРЕА
Кл. Ивана И. Симоновић
КИСИЋ МИЛИЦА
Кл. Јелена Манић
ДЕБЕЉКОВИЋ МИХАИЛО
Кл. Алекса Лончар
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1.

Хармоника

III

5.

Хармоника

III

1.

Хармоника

I категорија

Соло певање

II

I категорија

Соло певање

II

I категорија

Соло певање

II

I категорија

Соло певање

II

I категорија

Соло певање

III

II категорија

Соло певање

I

II категорија

Соло певање

I

II категорија

Соло певање

II

1.

Виолина/
виолончело

I

2.

Виолина/
виолончело

I

2.

Виолина/
виолончело

I

2.

Виолина/
виолончело

I

5.

Виолина/в
иолончело

II

5.

Виолина/
виолончело

II

6.

Виолина/
виолончело

I

3.

Солфеђо

I

3.

Солфеђо

I

4.

Солфеђо

I

5.

Солфеђо

ЛАУРЕАТ
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42.
43.
44.
45.

ЈЕРКОВИЋ ТЕОДОРА
Кл. Јелена Манић
ВУКАЈЛОВИЋ МИЛОШ
Кл. Јелена Манић
ВУНДУК МИА
Кл. Алекса Лончар
МИЋАНОВИЋ СОФИЈА
Кл. Алекса Лончар

5.

Солфеђо

I

6.

Солфеђо

ЛАУРЕАТ

6.

Солфеђо

II

6.

Солфеђо

II

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
СРБИЈЕ - МБШС, БЕОГРАД (2. и 3.04.2022)
На одржаном Међународном такмичењу УМБШС (2 и 3.04.2022) наши ученици су остварили следеће
резултате: (категоризација је формирана по годиштима ученика)
II б 1.
Вук Лазић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Ј. Манић
2.
Искра Пајко (теорија музике) I награда – 98 поена, класа Ј. Манић
3.
Мартиновић Анђелија (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Ј. Манић
III б 4.
Исидора Витас (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета;
IV б 5.
Зоја Јовановић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа И.И.Симоновић;
6.
Вук Војин Вујновић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета;
V б 7.
Александра Урошевић (теорија музике) I награда - 100 поена, класа Т. Бајчета.

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“ БЕОГРАД (6-8.05.2022)
На одржаном Међународном такмичењу „Корнелије“ (6-8.05.2022) наши ученици су остварили следеће
резултате:
СОЛФЕЂО – Iа категорија
СОЛФЕЂО – Iц категорија
СОЛФЕЂО – Iд категорија

ТЕОРИЈА
категорија

МУЗИКЕ

-

III

ТЕОРИЈА
категорија

МУЗИКЕ

-

III

ТЕОРИЈА
категорија

МУЗИКЕ

-

III

1.
Андреа Панић, I награда - 99 поена, класа И.И.Симоновић;
2.
Михаило Дебељковић, I награда – 99 поена, класа А.
Лончар
3.
Магдалена Турудић, I награда – 98 поена, класа А.
Лончар;
4.
Миа Вундук, I награда – 90 поена, класа А. Лончар;
5.
Софија Мићановић, I награда – 94 поена, класа А. Лончар;
а 6.
Андреа Панић, I награда - 96 поена, класа И.И.Симоновић;
7.
Исидора Витас, I награда - 95 поена, класа Т. Бајчета;
8.
Искра Пајко, I награда - 90 поена, класа Ј. Манић.
9.
Вук Лазић, I награда - 100 поена, класа Ј. Манић.
10.
Вук Бојовић, I награда - 100 поена, класа Ј. Манић;
б 11.
Уна Анђелић, I награда - 94 поена, класа Ј. Штрбац;
12.
Марио Капетановић, I награда – 94,5 поена, класа Ј.
Манић;
13.
Јелена Јечменица, I награда - 98 поена, класа
И.И.Симоновић;
14.
Милица Томић, II награда – 89 поена, класа мр Ј. Невајда;
15.
Софиа Станчић, II награда – 88 поена, класа мр Ј. Невајда;
16.
Доротеја Безаревић, I награда – 91 поен, класа мр J.
Невајда
ц 17.
Зоја јовановић, I награда - 100 поена, класа
И.И.Симоновић;
18.
Јана Крнета, награда II награда – 88 поена, класа Ј.
Манић;
19.
Теодора Ракановић, I награда – 100 поена, класа Ј. Манић;
20.
Марта Алексић, I награда – 95,5 поена, класа Ј. Манић;
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ТЕОРИЈА
категорија

МУЗИКЕ

-

III

д 21.
22.
23.

Софија Мићановић, I награда – 93 поена, класа А. Лончар;
Миа Вундук, I награда – 96 поена, класа А. Лончар;
Вук Војин Вујновић, I награда - 93 поена, класа Т. Бајчета;

20. ТАКМИЧЕЊЕ ,,МЛДАИ ВИРТУОЗ“, МАЈ 2022., БЕОГРАД

Основна музичка школа ,,Петар Коњовић“ Београд, мај 2022.

1.
2.
3.
4.
5.

Панић Андреа, 3.разред, класа Тамара Стојковић, награда: I-5, 96 поена
Мрђеновић Ања, 3.разред, класа Тамара Стојковић, награда: II-3, 86 поена
Џикић Душан,1 разред,класа Даринка Тодоров,награда:II
Џикић Милош,2.разрeд,класа Даринка Тодоров,награда:II

Маша Јевтић, 3.разред, Вељко Прибић, похвала

ТАКМИЧЕЊЕ ,,МИНИ ПАГАНИНИ“ , Коларац 4.4.2022.
1.Елена Врбанић, 5.разред, класа Мина Ђекић, ДРУГА 92
8. МехФест Интернационални фестивал хармонике
21. и 22. Мај 2022. МЕХФЕСТ
1.Безаревић Доротеја, 4.разред, класа Милош Живић, ДРУГА НАГРАДА (86,75)
14. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ ,,АМАДЕУС”, Основна и средња музичка
школа ,,Амадеус”, мај/јун 2022
1.Мијалков Никола, 1.р (01.11.2012.) ПРВА 95
Сарторио – „Етида“, Де-дур
Ј.Кршић – „Етида“, Це-дур
У.Менцини – „Пинк Пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
2.Родић Елена, 3.р (17.08.2011.)
ПРВА СПЕЦИЈАЛНА (100)
Ј.С.Бах – Трогласни мали прелудијум г-мол
Л.В.Бетовен – „За Елизу“
Ј.Хајдн – „Сонатина“ Це-дур
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
3.Пелеш Иван, 5.р (27.06.2008.)
ПРВА 92
Ј.С.Бах – „Добро темперовани клавир“ – „Прелудијум“ Це-дур
Шуман – „Фантастична игра“ е-мол
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
4.Дуо: Радојевић Теодора и Мијалков Маша, 6.р ПРВА СПЕЦИЈАЛНА 100
Џ.Леџенд – „all of me“ аранжман Радојевић Теодора и Мијалков Маша
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
5.Аћимовић Хана, 1.р (06.07.2013.) ПРВА 93
Шуберт – „Немачка игра“
Плејел – „Менует“
Х.Манцини – „Пинк пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
6.Воук Андреј, 1.р (25.10.2012.)
ПРВА 91
Диверноа – „Етида“ Це-дур
В.А.Моцарт – „Мала ноћна музика“
Х.Манцини – „Пинк пантер“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
7.Исаковић Уна, 1.р (31.08.2012.) ПРВА 96
Диверноа – „Етида бр.24“ Це-дур
Телеман – „Комад“ фис- мол
Х.Манцини – „Пинк Пантер“
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Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
8.Јерковић Нађа, 1.р (13.01.2013.) ПРВА 94
Диверноа – „Етида“ Це-дур
Ј.Кршић – „Успаванка“ Ге-дур
Етида Це-дур
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
9.Литвак Лара, 3.р (08.12.2010.)
ПРВА 94
Ј.С.Хајдн –„Сонатина“ Це-дур
Л.В.Бетовен – „За Елизу“
Р.Глајдерман – „Балада за Аделину“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
10.Веселиновић Јана, 4.р (29.11.2010.)
ПРВА СПЕЦИЈАЛНА 100
Ј.С.Бах – „Добро темперовани клавир“ – Прелудијум Це-дур
Р.Клајдерман – „Балада за Аделину“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
11.Ћиповић Даница, 5.р (03.11.2007.) ПРВА 90
Ј.Тирсен – музика из филма „Чудесни живот Амелије Пулен“
Шопен – Етида оп.25 бр.12 „Ocean“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
12.Радојевић Теодора, 6.р (11.08.2008.)
ПРВА 92
„River follows in you“
Чимароза – „Соната“ Ге-дур
Шуман – „Фантастична игра“
Проф. Лидија Кадић, МШ „Станислав Бинички“
_______________________________
13.Васовић Соња, 1. разред, класа Гордана Ивановић, ПРВА 92
14.Ристић Матеа, 2. разред, класа Гордана Ивановић, ДРУГА 80
15.Точиловац Софија, 1. разред, класа Гордана Ивановић, ПРВА 93
16.Настевски Дрина, 1. разред, класа Гордана Ивановић, ПРВА 92
17.Вилендрић Александар, 4. разред, класа Гордана Ивановић, ПРВА 98
18.Ива Радовановић, 3. разред, класа Гордана Ивановић, ПРВА 94
19.Лука Цветковић, 2. разред, класа Гордана Ивановић, ДРУГА 82

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ, април 2022.
Школска такмичења реализована су током априла месеца из седам дисциплина (клавир, кларинет,
флаута, хармоника, виолина, виолончело и гитара). Шефови одсека у сарадњи са члановима су
формирали комисије, утврдили динамику реализовања такмичења на нивоу школе усклађујући се са
свим дисциплинама.
Дан
Понедељак
Уторак
Среда

Датум
18.04.2022.
19.04.2022.
20.04.2022.

Активност
Школско такмичење клавир А
Школско такмичење – дувачи А
Школско такмичење – гудачи А
Школско такмичење – хармоника Б
Школско такмичење – гитара Б
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Укупно 151 ученик обухваћен је школским такмичењем на сва три одељења школе.
Клавир

Кларинет

Флаута

Хармоника

Виолина

Виолончело

Гитара

Број учесника

20
11
6
7
6
3
53

3
4
/
/
/
/
7

4
1
5
5
3
2
20

6
4
2
2
1
1
16

13
8
4
3
2
2
32

1
3
/
1
1
/
6

5
6
1
1
2
2
17

52
37
18
19
15
10
151

Разред

1.разред
2.разред
3.разред
4.разред
5.разред
6.разред

Чланови жирија-школско такмичење- дисциплина клавир
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – КЛАВИР, 18.04.2022.
бр. Име ученика

Класа

Разред Инструмент

1. Алекса
Турањанин

М. Рудић

1.

2. Урош Ботуњац

М. Алтман

3. Петровив
Константин

Програм

Ранг Бодови

Клавир

Хаслингер Сонатина Ц дур, Диверноа Ц
дур, Кабалевски Јежић

I1

100

1.

Клавир

Дивоено етида Ц дур, Џоплин Забављач,
Бастиен Матадор

I2

99,50

Н.П.Пандуровић 1.

Клавир

Базер етида Ц дур, Кршић Шведска и
Индијска игра

I3

99,25

1.

Клавир

Бастиен Матадор, Диверноа етида Ц дур,
Палмер Фанданго

I4

98,33

5. Урбан Марија

Н.П.Пандуровић 1.

Клавир

Диверно етида за сексте Ц дур, Бах Менует
д мол, Џоплин Забављач

I5

97,75

6. Ђурђа Савић

В. Прибић

Клавир

Николајев етида Ц дур, Л.Петровић Етида
Валцер и Прича

I6

97,50

4. Јовановић Ленка Ј. Килибарда

1.
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7. Ђурђа Нагулов

В.Живановић

1.

Клавир

М.Петровић Естонска народна, Ванхал
етида Д дур, В. Миланковић Пада снег

I7

96,25

8. Маја Невајда

А.М.Бугариновић 1.

Клавир

Ржиховски Лептири, Паганини етида а
мол, Палмер Калипсо румба

I8

96

9. Маша Пејовић

К. Тимотијевић

1.

Клавир

Диверно етида Ц дур, Николајев етида, Л.
Петровић Прелудијум

I9

95,75

10. Веланац Сташа

Ј. Килибарда

1.

Клавир

Бајер Алегрето, Диверноа етида Ц дур,
Херцигоња Коњиц вилењак

I 10 95,66

11. Ива Басарић

М. Алтман

1.

Клавир

Дивоено етида Ц дур, Кршић Мамино
злато и Арапска игра

I 11 95,50

12. Илиа Милић

М. Вукмановић

1.

Клавир

Николајев 2 вежбе, Диверноа етида

I 12 95

13. Уна Исаковић

Л.Кадић

1.

Клавир

Диверноа етида бр 24 Ц дур, Хенри
Манцини Пинк Пантер, ГФТелеман фис
мол

I 13 94,50

14. Чуровић Лана

Н.П.Пандуровић 1.

Клавир

Дивоено етида Ц дур, Хајдвн Изненађење,
Л. Петровић У Пратеру

I 14 94

15. Тина Вучевић

В.Живановић

1.

Клавир

М.Петровић Естонска народна, Ванхал
етида Д дур, В. Миланковић Пада снег

I 15 93,75

16. Сергеј Ковић

В.Живановић

1.

Клавир

М.Петровић Ластавица, Украјинска, В.
Миланковић Марш оловних војника

I 16 93

17. Исидора
Ненадовић

М. Ђокић

1.

Клавир

Диверноа етида Ц дур, Л. Петровић
Кукавица Џилок Змајев лет

I 17 92,67

18. Матија
Громилић

М. Ђокић

1.

Клавир

Л. Петровић Кукавица, Џилок Чупава
мачка и Кловнови

I 18 92

19. Миа Цветковић

В. Прибић

1.

Клавир

Л.Петровић Лепо ти је хај, Свечана
звоњава, Естонска народна

I 19 91,75

20. Веланац Лена

Ј. Килибарда

1.

Клавир

Арон Индијанска ратна игра, Диверноа
етида Ц дур, Роули Мали кинез

I 20 90

21. Дебељковић
Дуња

Н.П.Пандуровић 2.

Клавир

КФЕБах
Мала
фантазија,
Бетовен
Сонатина Ф дур, Гедике етида д мол

I1

99

22. Бајчетић Маша

Н.П.Пандуровић 2.

Клавир

КФЕБах Мала фантазија, Клементи
Сонатина Ц дур, Гедике етида Г дур

I2

98

23. Шобић Алекса

Л. Солдат

2.

Клавир

Бах Менует д мол, Бетовен Сонатина Г
дур, Мордасов Заиграцу.

I3

96,75

24. Дуња Станчић

С.Хаџиахметовић 2.

Клавир

Лемоан етида е мол, Рамо менутет Ц дур,
Клементи прелудијум д мол

I4

96,67

25. Ана Адамовић

М. Вукмановић

2.

Клавир

Бах Менует, Бетовен Сонатина, Џилок
Јесења скица

I5

95,75

26. Биочанин Лука

С. Нешић

2.

Клавир

ЈКФБах Англез, Хаслингер Сонатина Ц
дур, Хачатуријан Скакалица

I6

95,50

27. Лена Вучковић

С.Хаџиахметовић 2.

Клавир

Бургмилер етида оп 100 бр 7 Г дур, Џилок
Каприћето, Рамо Менует Ц дур

I7

95
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28. Ксенија
Берлековић

В.Живановић

2.

Клавир

Н аутор Староенглеска игра, Бетовен
сонатина Г дур, Бургмилер Арабеска,

I8

94

29. Анђелина
Јакшић

П. Симоновић

2.

Клавир

Ванхал Сонатина Ф дур, Бах Буре а мол,
Лешхорн етида Ц дур

I9

93

30. Нађа Мирчетић

М. Ђокић

2.

Клавир

Бах Менует Г дур Клементи Сонатина Ц
дур Черни Етида Г дур

I 10 90

31. Душан
Михајловић

М. Ђокић

2.

Клавир

Бах Менует Г дур Хаслингер Сонатина Ц
дур Џилок Тарантела

II 1 87

32. Ања Мрђеновић

Т. Стојковић

3.

Клавир

Бах Марш Д дур, Клементи Сонатина Ц
дур, Дебиси Мали црнац

I1

97

33. Андреа Панић

Т. Стојковић

3.

Клавир

Бах Менует г мол, Дијабели Сонатина Ц
дур, Шуман Дивљи јахач

I2

96

34. Олга Милићевић

М.Ђокић

3.

Клавир

Бах Менует д мол, Дијабели Сонатина Ф
дур Џилок Фиеста

I3

95

35. Дуња Крејаковић

В. Живановић

3.

Клавир

Бебел Ригодон, Дијабели Сонатина Ф дур,
Шите Морска вила

I4

94,50

36. Ђурађ Вранић

П. Симоновић

3.

Клавир

Мајер етида г мол, Дијабели Сонатина Ф
дур, Бах Мизет Д дур

I5

92

37. Алекса Драгојевић П. Симоновић

3.

Клавир

Кулау Сонатина Ц дур, Бах Полонеза г
мол, Чајковски Нова лутка Б дур

I6

91

38. Кричан Аника

Н.П.Павлетић

4.

Клавир

Бах Мали прелудијум г мол, Моцарт
Сонатина А дур, Дебиси Мали црнац

I1

99

39. Лука Добријевић

М. Рудић

4.

Клавир

Бах Мали прелудијум д мол, Хајдн
Сонатина Г дур, Козина 2 дивертимента

I2

97,75

40. Ленка Давидовић

М. Вукмановић

4.

Клавир

Бах Мали прелудијум, Моцарт Бечка
сонатина А дур, Григ валцер

I3

97

41. Ана Антић

А.М.Бугариновић 4.

Клавир

ФКЕБах Алегро г мол, Моцарт Соната А
дур, Шуман Деда Мраз а мол

I3

97

42. Пјанић Сергеј

Л. Солдат

4.

Клавир

Бах Мали прелудијум Ц мол, Моцарт
Сонатина А дур, Шуман Деда Мраз

I4

96

43. Константин

В.Живановић

4.

Клавир

Бах Мали прелудијум д мол, Хајдн
Сонатина Г дур, Бетовен За Елизу

I5

95,25

44. Драшкоци Тара

С. Нешић

4.

Клавир

Бах Мали прел д мол, Моцарт Сонатина А
дур, Прокофјев валцер

I6

90

45. Дебељковић

Н.П.Павлетић

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција д мол, Хајдн
Соната Д дур, Дворжак Џез етида Ц дур

I1

96,75

46. Кобиљски

Н.П.Павлетић

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција д мол, Хајдн
Соната Д дур, Менделсон Лов

I2

95

47. Лена Адамовић

М. Вукмановић

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција Ц дур, Хајдн
Соната Д дур, Мартину Коломбина плеше

I3

94

48. Егарић Доротеја

Л. Солдат

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција д мол, Хајдн
Соната Д дур, Хачатуријан Етида

I4

93,33

Кравић

Михаило

Страхиња
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49. Марта Алексић

Т.Стојковић

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција а мол, Моцарт
Соната Ц дур, Менделсон Баркарола А дур

I5

93

50. Александра

С. Нешић

5.

Клавир

Бах Двогласна инвенција ц мол, Хајдн
Соната Д дур, Прокофјев Тарантела

I6

92

51. Марија

М.Рудић

6.

Клавир

Хајдн Соната А дур Бах Двогласна инв Г
дур Тирсен Амели

I1

98

52. Милановић Маја

Н.П.Павлетић

6.

Клавир

Бах Трогласна инв х мол, Моцарт Соната Г
дур, Григ Свадбени марш

I2

97

53. Софија

Б. Јовановић

6.

Клавир

Бах Трогласна инв е мол, Бетовен Соната
ф мол, Григ Плес патуљака, Бургмилер оп
109 бр 18

I3

96

Урошевић

Јоксимовић

Мићановић

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ - КЛАРИНЕТ
19.04.2022.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име
Петар
Никола
Андреј
Урош
Катарина
Андреј
Растко

Презиме
Аћимовић
Пјевач
Марковић
Ђукић
Сретеновић
Марковић
Самарџија

Разред
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.

Класа
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић
Ненад Ивановић

Програм
Кларинет
Кларинет
Кларинет
Кларинет
Кларинет
Кларинет
Кларинет

Бодови
97,3
96,3
96
86,3
87,66
97,3
98,3

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ФЛАУТА
19.04.2022.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име
Искра
Марија
Уна
Душица
Ања
Марта
Дуња
Јелена
Мина
Маша
Ања
Ружица
Уна
Гала
Милица
Чарна
Ана
Дуња
Дарија
Вања

Презиме
Мацанковић
Ковачевић
Богојевић
Кричковић
Костић
Шпегар
Вукојевић
Јечменица
Дубак
Бранковић
Миливојевић
Вундук
Ћурић
Ћурић
Крстић
Љеваја
Томовић
Бојаџић
Чернишова
Ђурђевић

Разред
6.
6.
5.
5.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
1.
1.
1.
1.

Класа
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Јелена Шаренац
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Весна Вучуревић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Тамара Пејчић
Ивана Радуловић
Ивана Радуловић
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Инструмент
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута
Флаута

Бодови
93
97
83
93
89
95
78
80
79
89
91
93
90
92
89
94
95
96
94
97

Награда
1/2
1/1
2/2
1/1
2/1
1/1
3/2
2/2
3/1
2/1
1/3
1/1
1/4
1/2
2/1
1/1
1/3
1/2
1/4
1/1

Награда
1.1
1.2
1.3
2.2
2.1
1.2
1.1
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ХАРМОНИКА
20.04.2022.
Први разред
бр. Име
1.
Aндрија
2.
Милош
3.
Павле
4.
Анастасија
5.
Вук
6.
Андреј
7.
Mатија
8.
Филип
9.
Миона
10. Јанко
11. Kсенија
12. Василије
13. Доротеја
14. Софија
15. Петар
16. Душан

Презиме
Милутиновић
Дашић
Јевремовић
Јовановић
Новак Церовић
Чернишов
Варга
Јанковић
Миљанић
Милосављевић
Гордић
Јованов
Безаревић
Станчић
Васић
Дамјановић

Разред
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
III
III
IV
IV
V
VI

Класа
Н.Аћимовић
Д.Ивановић
Н.Аћимовић
Н.Аћимовић
Н.Аћимовић
М.Симић
Н.Аћимовић
Н.Аћимовић
М.Симић
М.Симић
М.Живић
М.Симић
М.Живић
М.Живић
М.Живић
Н.Аћимовић

Бодови
99
99
93
97
96
96
98
97
95
97
93
93
100
90
90
91

Награда
I1
I1
I4
I2
I3
I3
I1
I2
I3
I2
I1
I1
I1
I2
I
I

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ВИОЛИНА/ВИОЛОНЧЕЛО/КОНТРАБАС
20.04.2022.
Први разред
бр. Име

Презиме

Разред

Класа

1.

Каја

Кокановић

Први

Мина Ђекић

2.

Ксенија

Вуковић

Први

Јелена Пралица

3.

Дрина

Настевски

Први

Гордана Ивановић

4.

Јерин

Први

Мина Ћекић

5.
6.
7.
8.

Стефан
Александр
а
Нађа
Јана
Софија

Марчок
Новаковић
Николић
Васиљевић

Први
Први
Први
Први

Гордана Малетић
Гордана Малетић
Гордана Малетић
Гордана малетић

9.

Соња

Васовић

Први

Годрана Ивановић

10.

Мила

Колунђић

Први

Јелена Пралица

11.
12.
13.

Милица
Ана
Миња

Мандић
Чортан
Дробњаковић

Први
Први
Први

14.

Милица

Ђурашевић

Први

Горан Маројевић
Гордана Малетић
Гордана Малетић
Милица
Димитријевић

15.
16.

Илина
Ива

Дугалић
Врачарић

Други
Други

Мина Ђекић
Гордана Ивановић
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Програм
Чизмић: Удаљени замак,
змај
Д. Марковић: Тата буди
леп, Моцарт алегрето
Д. Марковић: Стари меда,
иде мали меца
Чизмић: Играм и певам,
Успаванка

Бодови

Награда

100

прва

98

прва

95

прва

93

прва

Хрестоматија: 11 и 12

93
91
90
89

прва
прва
прва
друга

88

друга

88

друга

88
86
85

друга
друга
друга

100

прва

100
94

прва
прва

Хрестоматија: 3 и 5
Хрестоматија: 28 и 31
Хрестоматија: 2 и 4
Д. Марковић: Стари меда,
иде мали меца
Д. Марковић: Тата буди
леп, Моцарт алегрето
Д. Марковић: Куца, Иде
мали меца
Хрестоматија: 9 и 15
Хрестоматија: 2 и 3
Бротски: Мајски поздрав,
Месечина
Рамо:
Менует,
Мах:
Кончертино
Мах:

Кончертино,

ода
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радости

17.

Тамара

Домазит

Други

Јелена Пралица

18.

Искра

Пајко

Други

Јелена Пралица

19.

Ника

Палић

Други

Мина Ђекић

20.

Нађа

Јовановић

Други

Мина Ђекић

21.

Ивона

Митић

Други

Горан Маројевић

22.

Лука

Цветковић

Други

23.

Вања

Граховац

Други

24.

Теодора

Вичић

Други

25.

Миа

Петровић

Други

Гордана Јовановић
Милица
Димитријевић
Милица
Димитријевић
Милица
Димитријевић

26.

Ива

Радовановић

Трећи

Гордана Ивановћ

27.

Милица

Петровић

Трећи

Милена Крушевац

28.

Круна

Љеваја

Трећи

Милена Крушевац

29.

Врачарић

Трећи

Гордана Ивановћ

30.

Ања
Александа
р

Вилендечић

Четврти

Гордана Ивановић

31.

Милица

Четврти

Гордана Малетић

32.

Анастасија

Петровић
Вишњевац
Андерсон

Четврти

33.

Нина

Грујић

Четврти

Милена Крушевац
Милица
Димитријевић

34.

Елена

Врбанић

Пети

Мина Ђекић

35.

Вера

Ћосић

Пети

36.
37.
38.

Нађа Срна
Лана
Елена

Косовац
Ацковић
Обрадовић

Пети
Шести
Шести

Милена Крушевац
Милица
Димитријевић
Мина Ђекић
Милена Крушевац

Ридинг: Концерт ха-мол,
Украинска
Бетовен: Сумрак, Рамо:
Ригодон
Ода радости, Чизмић:
Црни коњ
Чизмић: Музичка кутија,
Николић: Кончертино
Три етиде на народне
теме
Мах: Кончертино, ода
радости

93

прва

92

прва

91

прва

90

прва

89

друга

88

друга

Ода радости, Бакланова:
Мазурка

100

прва

Ода
радости,
Валцер

93

прва

89

друга

100

прва

93

прва

90

прва

85

друга

100

прва

100

прва

90

прва

97

прва

93

прва

89

друга

95
90
90

прва
прва
прва

Вебер:

Ода
радости,
Матз:
Менует
Кихлер: Концерт, Вебер:
Валцер
Вивалди:
Концерт,
Валканова: Мазурка
Вивалди: Ге-дур, Чизмић:
Лукава маца
Ридинг: Концерт ха-мол,
Лили: Гавота
Израелски
концерт,
Хендл прелудијум
Вивалди
концерт,
Бакланова: Сонатина
Кихлер: II и III став,
Комаровски: Аданте
Бревал:
Соната,
Грачанинов: Весељакад
Израелски кончертино,
Шостакович: Песма
Кихлер: Концерт, I став,
Раков: Прогулка
Бревал:
Кончертино,
Букиник: Хумореска
Вивалди: Концерт
Кихлер

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ГИТАРА
19.04.2022.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Име
Петра
Лука
Григорије
Михаило
Ирина
Ана
Милија
Филип
Ђурђе
Војин
Реља
Александар

Презиме
Витас
Булатовић
Кошћал
Живанчевић
Косовац
Дрезгић
Бујишић
Јевремовић
Миленковић
Баковић
Вујиновић
Бугариновић

Разред
први
први
први
први
први
други
други
други
други
други
други
трећи

Класа
Дејан Миловић
Дејан Миловић
Дејан Миловић
А.Симоновић
Дејан Миловић
Филип Мићковић
Дејан Миловић
А.Симоновић
Дејан Миловић
Бојана Колашинац
А.Симоновић
Филип Мићковић
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Бодови
98
97
100
91
93
85
93
83
99
100
81
100

Награда
прва
прва
прва
прва
прва
друга
прва
друга
прва
прва
друга
прва
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13.
14.
15.
16.
17.

33.

Стефан
Реља
Тијана
Страхиња
Милош

Бркљачић
Маљковић
Витас
Живадиновић
Вукајловић

четврти
пети
пети
шести
шести

А.Симоновић
Дејан Миловић
Дејан Миловић
А.Симоновић
А.Симоновић

83
85
95
91
99

друга
дрга
прва
прва
прва

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2022. године
На седници Наставничког већа одржаној
22.06.2022., а на предлог педагошког
колегијума за ученика генерације изабран је
Андрија Чикић, класа Ана Милошевић
Бугариновић. Директор школе Ђорђе
Милошевић му је уручио пригодну награду
за изузетне резултате остварене током
школовања у МШ,,Станислав Бинички у
Београду.
Андрија је своје прве музичке кораке
започео у припремном разреду МШ
„Станислав Бинички“ 2015. године. Након
три месеца у припремном разреду
присуствовао је јавном часу страријих
другара и био очаран клавиром. Исте
вечери сео је за клавир „само мало да
проба“. Свирао је песмицу „На крај села
жута кућа“ (коју је научио играјући се са
мамом) и скренуо пажњу професорке Ане
Милошевић Бугариновић. Први час са
професорком одржан је исте вечери.

Први јавни час уследио је након две недеље песмицом „Frer Žak“, а само месец дана након тога
на другом јавном часу извео је: Divernoy Etude Op. 176 No. 3 (C dur. Андрија се уписао у први
разред МШ „Станислав Бинички“ школске 2016/17. године. Током целокупног школовања увек
је имао све одличне оцене и освајао је бројне награде на музичким такмичењима, имао бројне
наступе и учешћа на концертима.
ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ:

ПРВА награда (100 поена), 28. Републичко такмичењу из солфеђа и теорије музике (V Б
Kатегорија/теорија музике), Београд, 8.11.2020. год.

ПРВА награда (98 поена), 29., Републичко такмичењу из солфеђа и теорије музике (VI б
категорија - теорија музике), Београд, 04-05.12.2021.

ПРВА награда, 64. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ,

(клавир, V разред), Вршац, 30.05-05. 06. 2021. год. Програм: E. Mac Dowell: Alla
Tarantella op. 39, br2 ; F. Chopin: Impromtu Fantaisie in C sharp minor Op. 66.

ПРВА награда и златна медаља (98,4), VI Међународно пијанистичко такмичење
“Смедерево (клавир I категорија), Смедерево, 9-14.05. 2019. год.
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ДРУГА награда (93, 67), Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије,
(клавир I категорија), Београд, 02.-17. 04.2019. год.

ДРУГА награда (94 бода), Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије,

Дисциплина клавир, категорија II (2009.), Београд 01.-14.04.2022. год., Програм: 1. J. S.
Bach: Troglasna invencija, h-mol, No. 15, 2. L. v. Beethoven: Sonata, c-mol, Op. 10, No. 1, 3. F.
Chopin: Etude, c-mol, Op. 25, No. 2, I stav 4. S.Rachmaninoff: Prelude, cis-mol, Op. 3, No. 2

Специјална награда за извођење композиције Etude D-dur Op. 109 No. 191, F. Burgmuller,
Међународно пијанистичко такмичење “Смедерево”, Смедерево, 9-14.05.2019. год.

ПРВА награда (99), Међународно такмичење Млади виртуоз, (клавир I категорија),
Београд, 22-30.05.2017. год.

ПРВА награда (97, 25), Међународно такмичење Млади виртуоз, (клавир II категорија),
Београд,26.05.2018. год.

ПРВА награда (98), Међународно такмичење Млади виртуоз, (клавир III категорија),
Београд, 24.05.2019. год.

ПРВА награда (99 ), школско такмичење Музичке школе “Станислав Бинички”, Београд,
26.06.2018. год.

ПРВА награда (98 бодова), школско такмичење Музичке школе Станислав
Бинички”Београд, школска 2016/2017. год.

ПРВА награда (98,8 ), Међународно пијанистичко такмичење “Славенски” (беби
категорија), Нови Сад, 12-14. 05. 2017. год.

ТРЕЋА награда и бронзана медаља, Међународно такмичење, ZEMUN
INTERNACIONAL MUSIC COMPETITION(клавир), Београд, Земун, 25-30.05. 2021. год.

МАЂАРСКА, Међународно такмичење, ВИРТУОЗИ В4+, СВИРАМО ЗАЈЕДНИЧКИМ
ЈЕЗИКОМ –четвртфинале Учешће на великом међународном такмичењу и телевизијском шоу
програму ВИРТУОЗИ В4+, СВИРАМО ЗАЈЕДНИЧКИМ ЈЕЗИКОМ одржаном од августа до
децембра 2020. год.. Такмичење постоји у Мађарској последњих осам година, окупља
промовише и мотивише младе таленте класичне музике. Андрија је ушао у четвртфинале и
учествовао у ТВ шоу програму новембра 2020. са 30 најбољих младих музичара Србије (од 0 –
20 година старости, сви инструменти и вокали, сви у истој категорији), Програм: И. Беркович:
Варијације на Паганинијеву тему
УЧЕШЋЕ НА КОНЦЕРТИМА:









Поводом дана Музичке школе “Станислав Бинички”, маја 2019, Коларчева задужбина,
Београд, Програм: Ц. Майкапар Вариации на русскую тему
Поводoм Дана музичке школе МС „Станислав Бинички“ одржаном односно сниманом 25.
маја 2020. у МШ „Станислав Бинички. Концерт емитован поводом прославе школске
славе Свети Сава 27.01.2022., Програм: F. Chopin: Impromtu Fantaisie in C sharp minor Op.
66.
Поводом дана школе МС “Станислав Бинички”, солистички наступ, Београдска
филхармонија, Београд, 24.05.2022. Програм: S.Rachmaninoff: Prelude, cis-mol, Op. 3, No. 2
Поводом дана школе МС “Станислав Бинички”, наступ у оркестру, Београдска
филхармонија, Београд, 24.05.2022.
Учешће на концерту специјално награђених учесника, VI Међународно пијанистичко
такмичење “Смедрево”, Смедерево, јун 2019. Програм: Ф. Бургмуллер:Етуде Д-дур Оп. 109
Но. 191
Учешће на свечаности поводом Дана Исидоре Секулић, кућа краља Петра , Београд,
06. 2021. год. Програм: F. Chopon: Impromtu Fantaisie in C sharp minor Op. 66.
“МАЛА ШКОЛА БОНТОНА”, Коларчевазадужбина, велика дворана, Београд, 26.02.2022.
год., Програм: Program: F. Chopin: Etude Op 25 No.2 f-moll
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34.

Учешће на концерту МС “Коста Манојловић”, Београд, Програм: Program:
S.Rachmaninoff: Prelude, cis-mol, Op. 3, No. 2
ЧЛАН НАЦИОНАЛНОГ ЖИРИЈА, међународно такмичење за дечију песму Евровизије,
Пољска, 29. 11. 2020. год.
ПРОФЕСИОНАЛНО УСМЕРАВАЊЕ УЧЕНИКА

Током школске године значајна пажња
посвећена је програму професионалне
оријентације ученика основне музичке
школе. Фокус је стављен на завршне разреде.
Одељењске старешине, односно наставници
инструмента у својим класама обављали су
саветодавни рад са ученицима завршних
разреда, а овом приликом као подршка
ученицима урађена је електронска брошура
која је мали водич за упис у средње музичке
школе. Брошура је достављена свим
ученицима завршних разреда. Брошура
УПИС У СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
може да се погледа на сајту школе:
Брошура на: http://binicki.edu.rs/wp-content/uploads/2021/02/Upis-u-srednju-muzicku-skolubrosura.pdf
Ученици који су уписали средње музичке школе:
1.
Теодора Ћурчић, класа Јелена Пралица, СМШ „Мокрањац“, виолина
2.
Андрија Чикић, класа, Ана М.Бугариновић,СМШ“ Јосип Славенски“, клавир
3.
Софија Мићановић, класа Јовановић Бојана; СМШ „Коста Манојловић“
4.
Миа Вундук, класа Јовановић Бојана, СМШ „Манојловић“, Продукција (Дизајн) звука
5.
Магдалена Турудић, класа Пандуровић Павлетић Наташа, СМШ „Станковић“,
6.
Маја Милановић, класа Пандуровић Павлетић Наташа, СМШ „Коста Манојловић“,
клавир
7.
Перић Димитрије, класа Делић Милош, СМШ „Станковић“,
8.
Роквић Алиса, класа Јелена Шаренац , СМШ „Вучковић“,
9.
Вукајловић Милош – класа Предраг Симоновић, СМШ „Маринковић“
10.
Ана Петровић, класа Мина Ђекић, Музичка продукција СМШ „Коста Манојловић“
11.
Тара Пајчин, класа Тамара Пејчић, СМШ“Јосиф Маринковић“, флаута
Ученике смо редовно обавештавали о:

Занимањима из света музичке уметности

Обарзовним профилима;

Конкурсима, пријемним испитима за упис у среднју школу;

Потребној документацији за упи и пријемни;

О каријерама везаним за музичка занимања;

Одељењске старешине су континуирано саветодавно радиле са ученицима на тему
професионалног усмеравања, али и са родитељима и путевима каријере у овом свету уметности.
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Део презентовања професија из света културе

35.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА

Задаци коју су били конципирани почетком школске године односили су се на: учешће у
стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-васпитног рада,
праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, подршка у креирању програма рада
са децом, пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитнообразовног рада, пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за
васпитање и образовање деце и ученика, учествовање у праћењу и вредновању образовноваспитног рада, сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе, самовредновање, стално стручно
усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. све наведено покушала сам
остварати кроз активности које су реализоване у оквиру наведених области рада.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
У оквиру планирања и програмирања васпитно-образовног рада активно сам учествовала у: изради
годишњег програма рада школе, усклађивњу појединих програма са полазном концепцијом годишњег
програма рада школе са осталим документима школе како би се
оствариле активности у
васпитно~образовном раду са ученицима; изради развојног плана;изради извештаја о раду школе;изради
оперативних планова рада педагога, а они су усклађивани са динамиком појединих активности које су
биле предвиђене планом и програмом рада школе. пружању помоћи у организацији појединих
ваннаставних активнисти: у набавци литературе, материјала са интернета, помоћ ученицима и
наставницима при изради задатака везаних за поједине активности...сарадњи са наставницима и давању
сугестија
које би могле допринети бољој реализацији појединих наставних садржаја. Стручно
усавршавање је ставка којој је посвећена велика пажња ове школске године, како би се сви активирали
на пољу унапређивања кључних сегмената школе и личних компетенција. Сам извештај о стручном
усавршавању говори више о томе колико смо се активирали као школа на овом пољу. Праћењу
постигнућа ученика свих разреда кроз детаљне анализе на класификационим периодима и
компаративно изношење податка који су везани за постигнуте резултате кроз разговоре са
наставницима, посете часовима и увидом у педагошку документацију пратила сам реализацију
школских програма, aкционоg планa школе, самовредновања рада школе, активностима које су везане за
унапређење ОВ активности, стручном усавршавању, професионалној оријентацији и имплементацији
низа активности које су се реализовале током године. Неопходно је поменути да сам велики део радног
времена посветила благовременом информисању свих.
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ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
У оквиру праћења и вредновања образовно-васпитног, односно васпитно-образовног рада значајно је
истаћи следеће:упознавање наставника са актуелним иновацијама везаним за наставни процес и
ефектима које понуђене иновације носе.; помоћ наставницима, посебно приправницима. Највећи акценат
стављен на индивидуалне саветодавне разговоре. Сарадња међу наставницима је добра тако да сам
поједине наставнике упућивала на подршку других колега у циљу размене знања и вештина.; сарадњу са
одељењским стрешинама осваривала сам кроз низ активности везаних за размену мишшљења када је
реч о проблемима у учењу, међугенерацијским проблемима, друштвено~неприхватљивом понашању
ученика, позивању родитеља за долазак у школу и обављање индивидуалних разговора, проблеме везане
за избегавање редовног школовања од стране ученика, професионално информисање ученика~каријерно
вођење било је заступљено и ове године; праћењем реализације школског програма повременим увидом
у педагошку документацију и фонд часова увидела сам колико се и како реализује школки програм за
сваки разред. Значајно је истаћи да није било великих одступања када је реч о планираном и
реализованом во раду.Истичем да поједине области рада школе нису на нивоу какав се очекује по
правнику о стандардима, јер стандарди нису прилагођени раду музичких школа; извештај о посећеним
часовима детаљније покрива ову област, која указује на добру организацију наставе од стране
наставника; успеси на такмичењима, концерима, ваншколским активностима указују на квалитетан рад у
школи.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
У раду са наставницима трудила сам се да пружим помоћ на више поља образовно-васпитног и
васпитно-образовног рада. Пружање подршке наставницима на конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада, у усклађивању програмских
захтева у зависности од специфичних ситуација (индивидуалне карактеристике деце, породично
окружење, подршке других установа и шире средине...). Радило се кроз индивидуалне и групне
разговоре на преиспитивању васпитно-образовне праксе у циљу квалитетне организације.
Активности на овом пољу везане су и за мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање
и израду плана професионалног развоја и напредовања у струци, анализирању реализације праћених
активности у школи, часова редовне наставе и других облика васпитно-образовног, односно образовноваспитног и васпитно-образовног рада. Присутна је и била помоћ око ес дневника који је од ове школске
године, као и око оперативних планва наставника који су постављени на драјв.
Сем наведених ставки значајно је истачи да сам кроз индивидуалне и групне разговоре давала сугестије
за:начине праћења и вођења педагошке документације;иницирање и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика и током
традиционалне и током онлајн наставе; оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање
на реализацију заједничких задатака, кроз координацију активности стручних већа, тимова и
комисија;пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације и
каријерног вођења и унапређивању рада на овом пољу у раду са ученицима;пружање наставницима и
одељењским старешинама у остваривању свих форми сарадње са породицом;пружаање помоћи
приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу.
РАД СА ДЕЦОМ ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Рад са ученицима основне школе одвијао се најчешће кроз: саветодави рад са ученицима на
превазилажењу потешкоћа везано за мотивацију, учење и усвајање правила понашања где се кроз
индивидуалне разговоре изналазило решење за проблеме које су евидентирали како ученици тако и
наставници, али и стручни сарадници.
РАД СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА, СЕКРЕТАРОМ...
Сарадња се огледала највише у пружању информација наставницима око уписа и о томе како
финкционише музичка школа. Пружање подршке у неколико ситуација везано за мотивацију ученика у
породичним околностима.
Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању постојеће васпитно-образовне, односно
образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба установе и предлагање мера за
унапређење одвијала се током године. Сарађивало се оквиру рада стручних већа, тимова и комисија и
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кроз размену информација. Сарадња је била продуктивна и на заједничком планирању активности,
изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе. Размењивале су се значајне
информације када је реч о :

превенцији на нивоу школе;

планираним и предстојећим активностима;

функционисању школе;

протоку информација:

стручном усавршавању запослених;

такмичењима, постигнућима;

организацији онлајн наставе;

примени упутстава од надлежних...
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Активно сам учествовала у раду наставничког и одељењског већа кроз поделу материјала
информативног карактера, давање саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа,
прегледа, истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких
односно наставничких компетенција. Активна сарадња оставрена и са члановима педагошког
колегијума. Наводим само најзначајније активности:

рад у тимовима члан или сарадник на нивоу установе које се образују ради остваривања
одређеног задатка, програма или пројекта. Најзачајније активности су у оквиру: Тима за насиље,
занемаривање и злоствљање; Тима за самовредновање рада школе;

рад у стручним органима школе везан је и за низ активности које су предвиђене планом и
програмом одељењског и наставничког већа:

информисала сам наставнички колектив о постигнутим резултатаима успеха и дисциплине на
крају првог, другог, трећег и четвртог класификационог периода, али и по завршеним испитима уз
компаративни приказ.

обавештавање наставника о сарадњи са другим институцијама у циљу унапређивања рада
школе, али и области стручно усавршавање наставника... као и нформисање колектива о свим
активностима које су од значаја за васпитно-образовни рад кашто су организације обука, предавања,
презентација, посета, ... које нам предстоје. детаљније о наведеном у стручном усавршавању запослених.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са сручним институцијама успостављена је кроз низ активности везаних за превазилажење
проблема који су водили унапређивању кључних области рада школе. Она се одвијала и на плану
унапређења постојећих активности. Најзначајнија сарадња успостављена је са: Заводом за унапређење
васпитања и образовања, Телекомом Србија, Амрес мрежом, са основним и средњим музичким школама
у циљу размене информација,...
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Током школске године уредно вођене евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем
нивоу. Израђивала сам припреме и радила на чувању посебних протокола, докумената, архивирању
истих на нивоу школе. Прпремала сам се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним
плановима рада педагога и редовно сам прикупљала података о деци, односно ученицима у складу са
етичким кодексом педагога.
Стручно усавршавање се остварено кроз професионално информисање, праћење стручне литературе,
предавања, презентације разних организација и истраживања на пољу васпитања и образовања, посете
другим школама, али и кроз стручне семинаре, скупове, конференције... Детаљнији преглед активности
на пољу стручног усавршавања дат је даље у у извештају.
Стручно усавршавање одвијало се кроз:

размену искуства са колегама из других школа;

праћењем савремене педагошке праксе кроз литературу, чланке, периодику...

информисање путем интернета;

учешћем на семинарима, скуповима, конференцијама које су се реализоване непосредно или
онлајн...Активности на пољу интерног стручног усавршавања наведене су у доле у табели.
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АКРЕДИТОВАНЕ И ИНТЕРНЕ АКТИВНОСТИ
Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских
уџбеника и дигиталних образовних
Дигитално образовање 2022. МПНТР, ЗВКОВ, ЗУКОВ и др

Вебинар Подршка носиоцима система осигурања квалитета рада школе, МПНТР
Упознајте Станислава Биничког, Божидара , онлајн предавање, присуство
Упознајте Мокрањца, Божидарац, онлајн предавање, присуство
Презентација Позитивног родитељства на педагошком колегијуму, Центар за права детета, брошура Реците
стоп телесном кажњавању и да позитивном родитељству за чланове Педагошког колегијума
„Образовање у време кризе и како даље“ научни и стручни скуп, онлајн предавање, присуство
Пројекција филма “Повезивање тачкица“, филм
Кафа са педагогом „Конфликт-свађа или прилика за зближавање“, онлајн предавање, присуство
Конференција «Чувам те» Дом омладине
Филм чији је аутор Емина Бековић поводом Дана безбедног интернета , онлајн, Интерно МШ,,Станислав
Бинички“
Внсент Ван Гог-сањар и сликар, Божидарац, онлајн предавање, присуство

Бранка Ђорђевић

36.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОТОТЕКАРА

Посао нототекара обављала је наставница Ерна Ачкурн. Сви подаци о нотама, књигама и
музичким инструментима налазе се у компјутеру. Школа поседује богат фонд нота за све
инструменте и узрасте ученика. Нототека се налази на А одељењу, а део нотног фонда на
одељењу на Сењаку. За потребе нототеке набаљени су обрасци за вођење нотног фонда и
обрасци за изнајмљивање нота.
Нототекарка је током школске године размењивала инфомације за вођење нотног фонда са
нототеком Музичке школе ,,Станковић'' из Београда као и нототеком Факултета музичке
уметности у Београду.
Наставници у складу са својим активностима користе услуге нототеке како би обезбедили
нотне записе за реализацију програма индивидуалне наставе.

37.

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА

Сарадња са родитељима до сада остваривала се на следећи начин:

Индивидуални контакти са предметним наставником;

Путем родитељских састанака класе;

Контактима са директором школе;

Контактима са педагогом школе;

Контактима са представницима стручних већа;

Путем представника у Савету родитеља;
Имајући у виду да се током године сарадња најчешће организовала уз коришћење диогиталних
канала коминикације отворили су се нови начини сарадње са родитељима и општи утисак је да
је сарадња била продуктивнија него ранијих година.
Данас због епидемиолошке ситуације комуникација је била продуктивнија и отворили су се
нови канали, а најчешће се остваривала кроз:
Индивидуални облици 1.
Унапред заказани разговори (Дани отворених врата)
сарадње
2.
Заказани разговори
Наставници –родитељи
3.
Неформални разговори
4.
Телефонски позиви
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5.
СМП поруке
6.
Имејл поруке
7.
Педагошка свеска одељењског старешине, преметних
наставника
8.
Вибер поруке (поруке преко друштвених мрежа)
Групни облици сарадње 1.
Родитељски
састанци
(упознавање,
договор,
Наставници-родитељи
информисање, планирање, едукација...)
2.
Едукација родитеља(радионице, трибине, обуке...)
3.
Промоција установе (маркетинг)
4.
Вибер групе (договор, информисање...)
Индивидуални и групни 1.
Индивидуална размена информација
облици сарадње
2.
Родитељске групе
Родитељ-родитељ
3.
Онлајн размена информација, подршка...
Писана
(папирна
и 1.
Брошуре, водичи
онлајн) комуникација са 2.
Школске новине
родитељима
3.
Огласна табла у установи
4.
Сајт установе
5.
Постери
6.
Писма, позивнице, поруке
7.
Мејлинг листа родитеља

38.

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ-ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

У реализацији програма школског маркетинка повремено су се укључивали сви у колективу у
зависности од активности. Како школа представља сложен и динамичан систем чија се
делатност мора што више маркетиншки поставити, школски маркетинг у данашњој пракси
веома је слабо развијен, углавном због недостатка средстава, али и адекватног маркетиншког
оспособљеног кадра.

Како смо планирали у наредним годинама интезивнији интерни маркетинг школе ове године
издвајамо:
 Брошура за упис ученика у први разред ,,Води ме у Бинички“
 Брошура за упис ученика у средње музичке школе ,,Упис у средње музичке школе“
 Плакати за пријемни испит из хармонике и кларинета због недовољно уписаних ученика
 Плакати за пријемни испит април 2022.
 Плакати/постери везани за промоцију превенције дигиталног насиља
 Плакати везани за епидемиолошку ситуацију и превенцију Ковида
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 Плакати за школске концерте Нова година, Дан школе, концерти наставника, гостујући
сарадници из других школа;
 Помоција успеха на друштвеним мрежама, сајту школе, огласним таблама.
Стално активан сајт школе на ком се постављају такорећи свакодневно постављају актуелне
и важне информације везане за родитеље, ученике првенствено за организацију наставе.

Културна и јавна делатност основне музичке школе уско је повезана са њеном образовномваспитном улогом и чине је:
−
организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата
(појединци, ансамбли, оркестри и хорови);
−
организовање концерата школских професора;
−
организовање концерата гостујућих музичких уметника;
−
активности везане за организовање ученичког учешћа на домаћим и међународним
музичким такмичењима (за појединце, камерне ансамбле, оркестре и хорове), смотрама,
фестивалима и сличним манифестацијама, као и самостално организовање оваквих
манифестација;
−
организовање разних врста прослава, меморијала, размена, гостовања и сличних
манифестација;
−
организовање предавања, семинара, трибина, саветовања и сличних скупова, везаних за
музичку педагошко извођачку проблематику, али и оних активности које развијају
компетенције наставника и ученика;
−
организовање школских такмичења из свих предмета и на свим одсецима;
−
организовање медијских промоција разне врсте;
−
успостављање разних облика сарадње са домаћим и иностраним културним
институцијама, локалним установама и установама на територији Србије;
−
уско сарађивање са свим музичким школама како основним тако и средњим;
−
промовисање музичког образовања како у установи тако и шире кроз сарадњу са
локалном заједницом, културним установама на нивоу локала и шире;
−
добра садања са родитељима, установама које промовишу уметност у земљи и
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иностранству.
Интересовање за музичко образовање је велико на свим општинама на којима ради школа
(Савски венац Нови Београд).

Превенција ковида

Наслован страна брошуре
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39.

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА -СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ

Ова школска година је посебана по много чему, а првенствено што смо обележили седамдесет
година од оснивања музичке школе пригодним концертима у школи на свим одељењима
концертом професора, концертом у Делта хаусу и Концертом у београдској филхармонији.
Иако мало по броју, оно што је Бинички дао — наше је. Он је од оних наших музичара и композитора,
који су ушли у душу наше народне песме, певају је и сами, воле је, уживају у њој. Песме Биничког
одликују се народним колоритом. Све што је имао, све што је могао дати, Бинички је приложио
културном развитку и напретку свога народа.
Бранислав Нушић
Станислав Бинички је један од наших најпознатијих
композитора и диригената, рођен је у месту Јасика
код Крушевца 27.07.1872. године. Прво музичко
образовање стекао је још током школовања у
Београду, Нишу и Лесковцу. Свирао је виолину и
флауту, обрађивао је композиције за ђачки оркестар
још током гимназијских дана, а оно што је мање
познато је и то да га је привлачило и соло-певање
још у школским данима. Иако је био музички
талентован по завршетку гимназије уписује по жељи
оца Природно-математички факултет на тадашњем
Филозофском факултету у Београду. За време
студија у Београду, Бинички активно учествује као
певач у певачком друштву Обилић и Београдском
певачком друштву. Током студентских дана оснива
на Великој школи Академско музичко друштво у
циљу неговања инструменталне музике. По
завршеном факултету одлази из Београда у Лесковац
(1894-1895) где предаје математику.
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Поред математике у слободно време држи часове виолине, флауте и соло-певања. Током једногодишњег
боравка у Лесковцу пише своју Збирку песама из околине Лесковца и музику за хор коју тада изводи
Певачко друштво Бранко. Бинички га је обновио доласком у Лесковац и током боравка био његов
хоровођа. Из овог периода значајно је истаћи да се бавио и компоновањем, где се издваја оркестарска
минијатура Зашто Сике, зашто, која је тада у лесковачком крају била добро позната, а задржала се још
из турске владавине.
Стјепан Бинички борави неколико година у селу Јасика недалеко од Крушевца, где службује као војни
инжењер градећи понтон преко Мораве. На официрском балу у Крушевцу упознаје будућу супругу
бароницу Марију фон Рехингешр. Ненад Новак Стефановић у причи Када пада киша добоша
приповедајући о породици Бинички увиђа породичне околности породице Бинички које су касније
Станислава обликовале кроз цео живот:
,,Добили су 1872. године сина Станислава кога је мајка упућивала на музичко образовање, отац на војску
и технику. И те две линије, музичка мајчина и очева војна, водиће сина кроз живот.''1
Како га је музика и даље више привлачила од математике, одлучује да затражи стипендију од тадашњег
Министарства просвете, а следеће године и другу од Министарства војног. Позитиван одговор
поменутих министарстава омогућује му одлазак и четворогодишњи боравак у Минхену на Музичкој
академији, где студира композицију и соло-певање, код познатог професора контрапункта Јозефа
Рајубергера.
У Минхену компонује за мешовити хор на стихове немачких песника који су тада били актуелни. Нотни
записи из периода студирања нису сачувани. У Минхену упознаје Фриду Бланк која је студирала солопевање, а после венчања са Фридом (Мирославом Бинички) у Минхену и завршетка студија, Бинички се
враћа у Београд 1899. године где је постављен за војног капелника и референта за музику при тадашњем
Министарству војном. Оснива велики симфонијски оркестар под именом Београдски војни оркестар,
којим је руководио и дириговао до 1903. године, а оркестар је био активан кроз позоришне комаде на
дворским баловима и државним манифестацијама. Исте године 1899. када је основао Београдски војни
оркестар, заједно са Стеваном Мокрањцем и Цветком Манојловићем, оснива Српску музичку школу у
којој ради као наставник певања, која и дан данас ради као Музичка школа ,,Мокрањац''. Доласком
Биничког у Београд из Минхена, Београд и Београђани такорећи из дана у дан имају прилику да
уживају у популарним концертима које Бинички приређује најчешће на Коларцу, или како су тадашњи
савременици говорили код Коларца. Како се интересовање грађанства за музику постало све видљивије,
Бинички приређује и симфонијске концерте на којима су извођена дела старих мајстора. Активан је не
само на Коларцу него и у Народном позоришту, а податак који је више него занимљив и говори о
музичком процвату Београда и неуморном ангажовању Биничког, је тај да је те давне 1901. године
Станислав са својим оркестром дириговао у 82 представе2.
Три године касније 1904. оснива Музику Краљеве гарде, у којој ради као диригент све до 1920. године.
Паралелно са дириговањем у оркестру активан је и као хоровођа у Београдском певачком друштву,
Обилићу, Типографском певачком друштву Јакшић и у Певачкој дружини Станковић. Велика музичка
посвећеност Биничког види се и кроз вођење поменуте Певачке дружине Станковић која је пуне две
деценије под његовом палицом и Музиком Краљеве гарде извела Седам речи Христових (1907) и
Стварање (1908) од Хајдна као и Бетовенову Девету симфонију (1910).
Политика, 6. април 1910.
У Политици се у рубрици Музика 06.04.1910. појавио чланак са називом "Са синоћњег концерта":
"Оно што се мислило да Београд неће доживети — што рекло једно свештено лице, — доживесмо; оно,
што се сматрало за непостижено, постигнуто је — Девета Симфонија је наша ..."
Културно музички живот Београда је постао видљив не само у тадашњој Србији него и у Европи
захваљујући Биничком и његовој посвећености на пољу музичке културе како младих нараштаја тако и
становништва града Београда и Србије. Година 1911. је година када Станислав Бинички постаје први
директор Музичке школе ,,Станковић“.
1
2

Водич кроз љубавну историју Београда, Ненад Новак Стефановић, Лагуна, Београд, 2017.
Станислав Бинички, Српска ризница. Више на: http://www.riznicasrpska.net/

128

Извештај о раду Музичке школе „Станислав Бинички“ Београд за 2021/2022.

Први Светски рат са својим Оркестром Краљеве гарде одвео га је на Крф, где је и у овом тешком
времену Бинички са својим оркестром активан организујући хуманитарне концерте на Крфу и у Солуну,
а потом кад су прилике то дозволиле концертна активност настављена је после рата тачније 1916. у
Паризу, Лиону, Бордоу, Тулузу, Монтабану, Оранжу, Марсељу, Тулону и Ници. Турнеја у Француској
је била више него успешна. Због великог интересовања Француска је затражила од Србије да дозволи
Станиславу Биничком и оркестру Краљеве гарде да продужи боравак и турнеју по Француској, што је
депешом потврђено, а Француска је још неко време могла уживати у концертима под палицом
Станислава Биничког. Наредне године1917., Удружење композитора и музичких извођача Француске,
Станилава Биничког су прогласили за свог почасног члана.
Године 1920. Бинички постаје директор прве сталне Опере у Београду која је и тада као и данас
функционисала у оквиру Народног позоришта. Паралелно води Оперу, диригује хором Певачког
друштва и ради као наставник Музичке школе ,,Станковић“. Од 1924. године Бинички ставља већи
акценат на компоновање и све до своје смрти 1942. године компоновање му постаје саставни део
свакодневних активности.
Значајну улогу у његовом животу имала је његова супруга Мирослава Бинички (Фрида) која је завршила
соло – певање такође на Музичкој академији у Минхену као и Станислав. Доласком у Београд, брачни
пар Станислав и Мирослава су такорећи све своје време посвећивали музичком образовању будућих
нараштаја, па тако сјајни Бранислав Нушић у листу Политика, добро познатим стилом пише о брачном
пару Бинички, који су живели на углу Молерове улице и Булевара Краља Александра:
,,Замислите све куће око мене музикалне, а на свима отворени прозори. Право према мојим прозорима
прозори Сташе Биничког, а то вам је ваљда довољно, па да знате што патим. Од шест до седам неке
госпођице уче певање код госпође Бинички, од седам до осам - док Бинички вечерају - некакав
приправник доле у сутерену дува у хорну. Одмах после вечере седа за клавир госпођа Бинички и пева
пратећи себе, а после десет тек седа Сташа и компонује...''3
Не без разлога данас са правом можемо рећи да је брачни пар Бинички основао музичку педагогију у
Србији. Мирослава је активно учествовала са супругом у отварању Српске музичке школе као и школе
Станковић у којој је радила по оснивању као први професор соло певања. Наступала је на концертима,
али и повремено радила и као хоровођа и редитељ, помагајући свом супругу. Њих двоје Станислав и
Мирослава су и оснивачи Оперског одсека Народног позоришта у Београду. Иако Мирослава Бинички
није била тако јавно активна, неоспоран је њен огроман допринос на пољу музичке педагогије коју је
јавно промовисао и развијао њен супруг. Станислав Бинички је утемељивач српске класичне музике,
који заједно са Стеваном Стојановићем Мокрањцем и Костом Манојловићем припада славној музичкој
тројци која се борила за оснивање музичких школа и развој музичке културе, али и културе уопште у
тадшњој Србији.
,,... Али мерило којим се мери рад и значај културног пионира који је радио у нашој сировој средини и
борио се са нашим истрајним и доследним јавашлуком, не може бити сведено на чисто и једино музичке
размене чега се ми строго придржавамо у нашим оценама. Мерило мора бити тананије и осетљивије.
Треба прећи у паметни културни и психолошки простор који нас дели од мучних почетака, треба
схватити полетни смисао прегалаштва и усталаштва првих европских нараштаја. Зато држим да ће се
значај Сташе Биничкога моћи боље и потпуније оценити тек у вези са целокупним начином живота, са
његовом одбојном густином културних препрека, које су искрсавале и морале искрсавати у оно доба
које је иза нас...''4
Станислав Винавер
Позоршни музеј Србије 1973. године објавио је каталог о изложби посвећеној Станиславу Биничком у
ком налазимо врло вероватно најрепрезентативнији преглед стваралаштва овог композитора чија

3

Водич кроз љубавну историју Београда, Ненад Новак Стефановић, Лагуна, Београд, 2017.
Каталог изложбе о Станиславу Биничком, Музеј позоришне уметности СР Србије. Аутор изложбе и каталога о
Станиславу Биничком: Верослава Петровић. Србоштампа, Београд, 1973.
4
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музичка дела се и данас радо изводе, међу којима су нама најпознатија опера На уранку и марш На
Дрину. Издвајамо само део животног опуса Станислава Биничког из поменутог каталога5:
 Опера: На уранку. Опера у једном чину. Либрето: Бранислав Нушић. Диригент: Станислав
Бинички. Премијера 20. 12. 1903.
 Написао је музику за комаде који су извођени6 од 1901. па све до данас највише у опери
Народног позоришта: Лилијан и Оморика (1900); Смрт Периклова (1901); Еквиноцијо (1903);
Последњи гост (1906); Пут око света (1911); Наход (1923); Ташана (1927); Каплар Милоје
(1938); Ђидо (1903).
 Дириговање7 у опери Народног позоришта: Трубадур (1913); Тоска (1914); Чаробни
стрелац (1914); Мињон (1914); Мадам Бетерфлај (1920); Евгеније Оњегин (1920); Севиљски
берберин (1921); Риголето (1921); Кармен (1923).
 Режија у опери Народног позоришта: Тоска (1914).
 Либрета за комаде који се премијерно8 изводе у опери Народног позоришта како за
његовог живота тако и након 1942.: Маскота (1900); Виларови драгони (1912); Аида (1925);
У долини (1926); Бал под маскама (1927); Чаробна фрула (1929); Фиделио (1929); Хугеноти
(1931); Салома (1931); Казанова (1932); Халка (1933); Далибор (1935); Ромео и Јулија (1935);
Цар и дрводеља (1936); Дон Жуан (1938); Фалстаф (1940); Орфеј - Орфеј и Еуридика(1940);
Пајаци (1945); Фигарова жендба (1946).
 Војнички маршеви компоновани за дувачки оркестар:
Марш Краљеве гарде /Свечани марш — 1904.
Гардијски марш.
Марш Хајд јунаци — 1905.
Марш Крени, крени.
Марш На Дрину — 1914.
 Хорске песме:
Српске народне песме из околине Лесковца.
Шест песама за збор Сељанчице по тексту Милорада Петровића: Чујеш душо; Јесен стиже;
Дивна ноћи; Чини не чини; Двоје драгих; Хм.
У колу — из збирке "Сељанчице" по тексту М. Петровића —1927.
Дивна ноћи.
Хај, нек плану срца млада — по тексту А. Шантића.
Српској слободи — партитура за мушки збор.
Химна Јоакиму Вујићу — специјална композиција за мешовити збор, компонована 1899.
године.
 Збирке соло песама:
Збирке српских народних песама "Мијатовке" по певању М. Мијатовића: Послала ме стара
мајка; Кад сум бил мори Ђурђо; Разболе се бело Доне; Певнула Јана; Пошла Ванка на вода;
Зашто Сике, зашто; Циганчица.
Збирка песама из Јужне Србље "Тетовке": Свите момчиња дојдова; Тамна магла; Дремка ми
се; Се запали одајчето; Што ми је мило и драго.
Песме из Јужне Србије: Појдо на горе...; Мемето море...; Пукнала, мајко, треснала...; Ванка
има црни очи...
 Соло песме:
Гривна — А. Шантић.
Кад ја видјех очи твоје — Ј. Илић.
Да су мени очи твоје — Ј. Илић.
По пољу је киша пала — Ј. Јовановић -Змај.
Спава мома.
Јоргован грана процвала — А. Шантић.
На Липару — Ђ. Јакшић.
5

Каталог изложбе о Станиславу Биничком, Музеј позоришне уметности СР Србије. Аутор изложбе и каталога о
Станиславу Биничком: Верослава Петровић. Србоштампа, Београд, 1973.
678
Наведене године у пасусу су године у којима су музичка дела премијерно изведена.

130

Извештај о раду Музичке школе „Станислав Бинички“ Београд за 2021/2022.

Мила слико њена — А. Шантић.
Дан за даном у неповрат тоне.
Сиђи ми драга, сиђи — Ј. Јовановић - Змај.
Имам једну жељу.
 Духовна стварања: Литургија Јована Златоуста; Опело; Венчаница; Благодарење; Тебе
појем; Достојно јест јако во истину; Хвалите.
 Састави: Љубим те (полка) ; Пропланак славе — слика у једној појави у спомен Ђ. Јакшићу
— од Д. Илића; У загрљају (концертна мазурка); Енон Арден — музика Р. Штрауса (аранжман
текста за рецитацију).
Данас непуних 150 година од рођења и скоро 80 година од његове смрти више него икада пре знамо да је
Станислав Бинички зачетник и утемељивач српске класичне музике, а многе школе, друштва, оркестри,
хорови поносно носе и носиће име овог музичког великана кога ћемо славити у недоглед и у Музичкој
школи ,,Станислав Бинички'' у Београду
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40.

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ШКОЛСКОГ ЖИВОТА-УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА
,,ТАРИСИО“

Стварање савршеног звука -Миодраг Богић, градитељ виолина
и Душан Законовић, виолончелиста

У петак 03.12.2021., али и у четвртак 12.05. 2022. године ученици и наставници имали су прилику да
учествују у необичној радионици мајстора Миодрага В. Богића који се пуних 30 година бави необичним
занимањем - рестаурацијом и израдом гудачких инструмената у Београду.
Кроз двочасовну уметничку радионица „Тарисио“ мајстор Миодраг Богић провео нас је кроз историју
гудачких инструмената од настанка преко свих историјских епоха па све до данас, када је израда
гудачких инструмената на свом врхунцу који се одржава само кроз посвећеност и велики
професионализам ове више него ретке професије у свету. Ученици основне музичке школе имали су
прилике да стекну нова сазнања о гудачким инструментима, израдом појединих делова инструмената
који захтевају поред специфичних материјала и вешто коришћење јединствених алата при изради, али и
добро познавање како самог инструмента тако и свега онога што он може да произведе при извођењу
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музике. Током интерактивног предавања ученици, али и наставници сусрели су се са тајнама овог
занимања која су првенствено везана за одржавање како гудачких инструмената тако и гудала како би се
неговањем инструмента неговала и музика.

Сада знамо како се ствара гудачки инструмент

Ученици и наставници имали су прилику да се очигледним путем упознају и са материјалима од којих се
праве поједини делови виолина. Модели, калупи, необични, универзални, алати, справе, мерни
инструменти , разне врсте дрвета били су доступни ученицима у самој сали током предавања, тако да
мотивација ученика за праћење предавања није изостала. Све указује на то да оваква предавања
обогаћују знања ученика независно да ли свирају гудачки или неки други инструмент.
Предавање нам је употпунило и гостовање ученика Душана Законовића, који је завршна година у
Средњој музичкој школи ,,Мокрањац'', који је демонстрирао на виолончелу присутнима како квалитет
звука на инструменту може бити значајно квалитетнији независно од старости инструмента захваљујући
интервенцији мајстора Богића.

Пажња ученика није изостала на предавању о стварању гудачких инструмената

Занимање рестауратор гудачких инструмената је данас као и некада изузетно ретко. Већ пуних 30
година Миодраг Богић бави се рестаурацијом и израдом гудачких инструмената. Дугогодишње музичко
образовање је само била полазна тачка која му је омогућила да учећи од врхунских мајстора у свету овај
необичан позив одржи у свету рада и занимања и то баш овде у нашој земљи. Уметничка радионица
„Тарисио“ коју успешно води дуги низ година омогућила је свима нама да уживамо у необичном,
занимљивом и инспиративном реторичком стварању и одржавању гудачких инструмената овај пут у
Музичкој школи ,,Станислав Бинички“ у Београду.
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Очигледна средства за израду и одржавања гудачких инструмената су
кроз предавање била у функцији наставних средстава
Сви жељно ишчекујемо нову прилику да уживамо у бескрајним и надасве инспиративним причама
Миодрага Богића, у којима се ствара савршена музика као и у музичкој радионици ,,Тарисио“.

41.

ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

Констатује се да је у МШ „Станислав Бинички“ у значајној мери реализован Годишњи план
рада за 2021/2022. годину. Сви наставни планови и програми на свим школским одељењима, за
све одсеке и све разреде у испуњени су програмски и садржајно, и све обавезе извршене су
уредно и благовремено у одређеним роковима Школа је без застоја функционисала, није било
прекида наставе по било ком основу. У оквиру скромних материјалних средстава, рациолним
располагањем и трошењем, обезбеђени су сви потребни услови за рад и одржавање наставе. На
домаћим такмичењима и фестивалима ученици школе остварили су заслужене награде и
признања.
Остварена је успешна културно – просветна сарадња са другим школама и институцијама.
Представници школе учествовали су у раду Заједнице музичких школа Србије и Удружења
музичких и балетских школа Србије. Сви школски органи у току целе школске године редовно
су функционисали и доносили одговарајуће одлуке из делокруга своје надлежности.
Директор школе позитивно оцењује извршење плана и програма за школску 2021/22. годину на
свим подручима и у свим сегментима рада школе. Исто тако похвална и позитивна оцена за
извршење Годишњег плана рада дата је од стране свих школских органа, који су разматрали
Извештај о раду школе на редовним седницама.
Председник школског одбора
Дарко Манић
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