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На основу Закона о основама система образовања и васпитања (Службени Гласник Републике Србије бр
72/2009; 52/2011; 55/2013; 35/2015; 68/2015; 62/2016;88/2017; 27/2018, 10/2019; 27/2018 и других закона,
Школски одбор МШ,,Станислав Бинички на седници одржаној 15.09.2022. донео је:

ГОДИШЊИ ПЛАН
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”,
БЕОГРАД
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ
1.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ГОДИШЊЕГ
МШ,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ’’

ПЛАНА

ОБРАЗОВНО

ВАСПИТНОГ

РАДА

Циљеви основног музичког образовања и васпитања:
–
развијање музичких способности – слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и музичке фантазије;
–
упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима одабраног
инструмента/гласа;
–
овладавање основном техником свирања, односно вокал- ном техником на одабраном
инструменту/гласу;
–
развијање вештине коришћења различитих елемената му- зичке изражајности (темпа, ритма,
метра, динамике, агогике, ар- тикулације) у стилском и емоционалном обликовању композиција;
–
стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ан- самблу.
–
развијање стваралачких способности, критичког мишљења мотивације за учење, способности за
тимски рад, способности са- мовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
–
развијање осећања солидарности, разумевања и конструк- тивне сарадње са другима и неговање
другарства и пријатељства;
–
развијање личног и националног идентитета кроз очување музичке традиције и културе српског
народа и националних мањи- на, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
–
оспособљавање за самостално учење и вежбање.
–
усвајање правила понашања при слушању и извођењу музике.
Основно музичко образовање и васпитање фокусирано је и на остваривање циљева основног
образовања и васпитања.Основни циљеви основног образовања и васпитања су:
–
обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
–
обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање
ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;
–
свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
–
развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;
–
развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и
еколошке етике, заштите и добробити животиња;
–
континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на
провереним научним сазнањима и образовној пракси;
–
развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
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пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу
са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;
–
развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу
са развојем савремене науке и технологије;
–
развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење,
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог
мишљења;
–
оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог
развоја и будућег живота;
–
развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање
другарства и пријатељства;
–
развијање позитивних људских вредности;
–
развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских
слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;
–
развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавање различитости;
–
развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици
Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског
народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне
и светске културне баштине;
–
повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем
школовања;
–
повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва
Републике Србије као државе засноване на знању.
Остваривање наставе и учења основног музичког образовања фокусирано је на остваривање
исхода од 01.09.2019. године.
Задаци наставе у основној музичкој школи остварују се кроз образовно васпитни рад, а фокус на
оставривање задатака ставиће се током рада са ученицима који наставу похађају по наставном плану и
рограму из 2010.
- интензиван и континуиран рад на развоју ученикових музичких способности – спољашњег
(контролног) и унутрашњег (менталног) слуха, осећаја за ритам, музичке меморије и музичке
фантазије.
- упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним могућностима одабраног
инструмента (ученика који су одабрали певање – са својствима људског гласовног апарата).
- овладавање основном техником свирања на одабраном инструменту (за ученике певања –
вокалном техником).
- постизање разумевања значења и важности универзалних музичких изражајних средстава (темпа,
ритма, метра, динамике, агогике, артикулације, акцентуације и инструментације).
- основно музичко описмењавање (постизање вештине течног читања и писања нота у разним
кључевима, брзог препознавања и разумевања најважнијих темповских, карактерних, метричких,
динамичких, акцентних, агогичких и артикулационих ознака у нотном тексту и континуиран рад
на развоју вештине спретног свирања или певања prima vista).
- усвајање основних знања из области музичке теорије и историје.
- оспособљавање за самостално учење и вежбање.
–
стицање искуства јавног наступања – самосталног као и у ансамблима, оркестрима и хору.
- изградња навике редовног слушања уметнички вредне музике.
- развијање и профилирање естетских музичких критеријума.
- развијање афирмативних етичких ставова у односу на општељудске вредности, националну и
светску културну баштину, значај музичке уметности у светској култури, професију музичара и
важност његове улоге у друштву.
–
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2.
ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА
МШ,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ’’





























УТЕМЕЉЕНОС

ГОДИШЊЕГ

ПЛАНА

РАДА

Закон о основном образовању и васпитању: 55/2013-3, 101/2017-11, 27/2018-3 (др. закон),
10/2019-3
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи:
66/201838, 82/2018-6, 37/2019-11, 56/2019-3, 112/2020-5
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно
образовање одраслих: 65/2018-20
Прописи донети на основу Закона о основној школи: 50/1992-1726, 53/1993-2467 (др. закон),
67/1993-3111 (др. закон), 48/1994-1497 (др. закон), 66/19942259 (УС), 22/2002-1, 62/2003-1
(др.закон), 101/2005-28 (др. закон), 72/2009-66 (др. закон):
Одлука о промени седишта основних школа у Београду: 36/2002-2
Одлука о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији: 58/1994-1974,
49/1995-1832, 20/1997-432, 58/1997-1257, 13/1998-293, 23/1998-610, 31/1998-822, 40/1999-682,
24/2000-641, 31/2000-825, 26/2001-11, 56/2001-7, 7/2002-1, 36/2002-2, 50/2002-5, 65/2002-1,
9/2003-1, 76/2003-1, 121/2003-19 (исправка)
Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи:
55/2006-3, 51/2007-80, 67/2008-13, 39/2011-36, 82/2012-4, 8/2013-109, 70/2015-89, 81/2017-255,
48/2018-130, 65/2018-20 (др. правилник), 66/2018-38 (др. правилник), 112/2020-5 (др. правилник)
Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе: 47/1994-1475
Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи: 37/1993-1674, 42/19931930
Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину
њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи: 63/2019-31
Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи:
39/2018-24
Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите
деце у предшколској установи: 112/2017-104
Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце у предшколској
установи: 131/2014-8
Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма
и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа: 26/2013-16
Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим
здравственим установама: 124/2012-272
Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
предшколској установи: 59/2010-16Закон о основама система образовања и васпитања: 88/20173, 27/2018-3 (др. закон), 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа: 21/2018-9
Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о
мрежи јавних основних школа: 21/2018-8
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и
стручних сарадника
Правилник о посебном програму образовања и васпитања
Правилник о стручно-педагошком надзору: 87/2019-263
Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту: 87/2019-258
Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја: 81/2019-41
Правилник о Јединственом информационом систему просвете: 81/2019-37
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање: 46/2019-69, 104/2020-46
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања: 41/2019-55
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 34/2019-177, 59/2020-7,
81/2020-69
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Правилник о модел установи: 10/2019-84
Правилник о вредновању квалитета рада установе: 10/2019-81
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и
одраслом: 80/2018-5
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање: 74/2018-58
Правилник о општинском савету родитеља: 72/2018-620
Правилник о критеријумима и стандардима пружања додатне подршке у образовању деце,
ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи, односно другој
школи и породици: 70/2018-30
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада: 68/2018-26
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређања угледа, части или достојанства личности: 65/2018-12
Правилник o програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и
васпитања: 63/2018-29
Правилник о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника: 36/201839
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања: 73/2016-26, 45/2018-37, 106/2020-40, 115/2020-69
Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање
установе која обавља делатност основног образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
45/2018
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју: 73/2016-23, 45/201839
Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања: 38/201350
Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања: 8/201151
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација : 66/2019-7
Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово
обављање: 73/2018-9
Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије: 27/2018-3, 6/2020-3
Одлука о оснивању Агенције за квалификације: 68/2018-4, 66/2020-13
Правилник о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике
Србије: 159/2020-80
Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру
квалификација Републике Србије: 159/2020-77
Правилник о методологији за развој стандарда квалификација: 156/2020-75
Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења:
148/2020-183
Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда
квалификације: 53/2020-5
Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања: 43/2019-11
Закон о уџбеницима: 27/2018-13
Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији
Стратегија образовања одраслих у Републици Србији
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника
Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног
развоја: 5/2011-147
Правилник о општим основама школског програма: 5/2004-1
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3.

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи: 1/1992-9, 23/1997-1, 2/2000-1, 15/2019-56
Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање
(„Сл. Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/19)
Правилник о наставном плану и програму за основно музичко образовање и васпитање
(„Сл.
Гласник РС – Просветни гласник“ бр. 72/10)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл.Гласник РС“ бр. 5/2012)
Правилник о стандардима квалитета рада установа („Сл. Гласник РС“ бр.14/2018)
Правилник осталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника васпитача и
стручних сарадника
(„Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017, 48/2018.)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
(„Сл. Гласник РС“
бр. 34/19)
Правилник
О протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
(“Сл.
Гласник РС”, бр. 46/2019)
Посебни протокол
За заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2007.
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС“ бр.2/92 и 2/2000)
Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање („Сл.Гласник РС“ бр.74/2018)
Статут МШ,,Станислав Бинички“ Београд деловодни јул 2022.
Развојни план установе
2022-2027
Школског програма 2019-2023
Правилника о интерном стручном усавршавању у установи, донет школске 2020/2021. јун 2021.
Правилник о безбедности и здрављу, донет школске 2020/2021.
ШКОЛА, ЊЕНА ОКОЛИНА, ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ

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

Матична школа на Сењаку
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1 чајна кухиња,
2 санитарна чвора,
1 котларница,
3 ходника
1 магацин,
1 архива и простор у коме живе бивши
домари са породицама.

Одељење ,,Сењак''
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
спремачицедве
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 „А'' налази се на адреси Булевар
Зорана Ђинђића број 152а. У објекау 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 ,,Б''

Одељење ,,А''
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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.
4. ИНСТРУМЕНТИ, ТЕХНИЧКА И НАСТАВНА СРЕДСТВА
Школа континуирано се брине о наставним средствим ашколе, првенствено о инструментима која су
основно средство за извођење наставе. Сваке школске године сминање се стање и утврђују потребе за
одржавање инструмената али и набавку нових. Редовно одржавање одвија се и кроз ангажовање клавир
штимера, као и других стручњака на одржавању осталих музичких инструмената. Инструменти се
одржавају редовно, улаже се у њихову рестаурацију како би били дуговечни у образовно васпитном раду
на пољу музичке културе.
Школа располаже са следећим бројем инструмената и наставних средстава:
Инструменти
број
Клавир, пианино
51
Виолина
72
Хармоника (клавирска)
30
Виолончело
30
Контрабас
3
Гитара
13
Флаута
36
Кларинет
19
Добош
1
Тимпани
1
Даире
1
Ксилофон
1
Поред инструмената, школа је опремила сва три одељења ИКТ и другим средствима.
Остала наставна средства
Компјутери
Лаптоп
Пројектор
Видео бим

број
12
5
1
1

5. ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА РЕСУРСА ШКОЛЕ
Сваке године се одвајају материјална средства за одржавање музичких инструмената која су основна
наставна средства за рад са ученицима. Потребе за набавком нових инструмената постоје, а у складу са
могућностима школа ће у наредном периоду радити на обогаживању инструмената који ће чинити
школски инструментаријум поред већ постојећих инструмената: харфа, гитаре, хармонике, клавири...
Значајна средства биће планирана за одржавање инструмената и набавку потребних ставки за сваки
одсек као што су жице за гитару, струне за виолончело, виолину, контрабас, столице за клавире...
Планираћемо средства како би радили на развојз ударачког одсека (камерна/формирање ансамбла).
Ансамбл ударачких инструмената представља најзаступљенију формацију у оквиру интерпретације
уметничке музике за ове инструменте. Концепт овакве поставке, коју чини група разнородних
перкусивних инструмената (мелодијских и ритмичких) посебно је значајна као део педагошкодидактичког приступа у току процеса школовања . Као део редовне праксе, рад са децом у ударачким
ансамблима присутан је у свим референтним програмима музичког школовања Европе и региона.
Значај оваквог приступа, упоредо са индивидуалном наставом у току школовања остварује значајно веће

11

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

могућности извођачке праксе. Разуђеност перкусионистичког инструментаријума (велики број мањих
удараљки у комбинацији са обавезним, програмом предвиђеним инструментима као што су тимпан,
добош, ксилофон) отвара широко поље проналажења и комбиновања звучних боја. У том светлу,
активност већег броја ученика (од 2 до 8) у раду ударачког анасамбла, даје позитивне резултате који су
очигледни у мотивисаном раду и стимулисаној креативности ученика.
Литература за ове саставе припада савременој музици, лако је доступна и веома извођена у оквирима
школских програма . Поред тога што је рад у ансамблу генеза афирмативног и стваралачког приступа,
веома је добро прихваћена и код шире публике.
За почетак рада и евентуалне праксе ударачких ансамбала, за који мислим да би био важна надоградња
досадашњег рада у оквиру школског програма, остварени су готово сви услови у тренутно датим
околностима. То пре свега подразумева постојање адекватног простора (простор у коме се настава до
сада одвијала), близина концертне сале због преноса инструмената и поставке сетова. За потпуну
реализацију у овим околностима била би потребна сукцесивна набавка инструмената који се најчешће
користе у ударачким ансамблима. Одабир инструменаријума формирао бих у односу на референтну
литературу и сличне поставке у школама у окружењу (пре свега у Словенији) са којима имам
професионалну размену и перманентни контакт.
Предлог за набавку интрумената и опреме за ансамбл у наредним школским годинама:
Маримба (ин а)
Вибрафон
Глокеншпил (стандардни или педални)
Чинеле (а дуе, висеће итд)
Том томови
Бонгоси
Темпл или вуд блокови
Тамбурине
Стоне кастањете
Шејкери
Маракаси
Триангли
Сталци за инструменте
Палице за инструменте
Набавка оригиналне литературе за камерну/ансамбле.
Поред наведеног нотни фонд иако нам је добар неопходно је да у складу са могућностима пратимо
токове везане за наставу инструмената, па ћемо у складу са наведеним актуелне уѕбенике и приручнике
учинити доступним и наставницима.
Одржавање школских здрада је континуирано имајући у виду велику квадратуру свих зграда али и
различите проблеме на сваком одељењу. У току је израда документације за санацију крова и фасаде на
одељењу Сењак, али и појединих делова здрада на одељењу А и Б као што је санирање крова, зидова,
плафона, ходника, учионица, односно школског простора у складу са стварањем безбедног окружења за
све који бораве у школским зградама.
Текућа набавка санитарно хигијенског и канцелариског материјала је континуирана, као и одржавање
штампача и фотокопира на свим одељењима школе.

6.

БЕЗБЕДНОСТ УЧЕСНИКА У ОБРАЗОВАЊУ

Заштита и безбедност ученика школе остварује се као: физичка заштита и безбедност, здравствена
заштита и безбедност, ментална заштита и безбедност.
Физичка заштита и безбедност се остварује кроз:
 контролу безбедности самог објекта школе
 контролу дворишта
 контролу уласка и изласка у школу
 контролу исправности електро, водоводних и других инсталација и уређаја
 заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних активности
 прву помоћ
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 заштиту за време јавних окупљања
 заштиту за време организовања активности ван школе
 заштиту ученика у саобраћају
 заштиту ученика везано за здравље и предузимање епидемиолошких мера
 предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите и безбедности ученика...
Правилник о безбедности и здрављу на раду детаљније указује на важност примене и поштовања
мера заштите на раду, а важно је у складу са препорукама и упутсвима надлежног МПНТР, Кризног
штаба РС и Завода за јавно здравље ставити акценат на превенцију и интервенцију.
Заштита здравља и безбедности лица на раду и спречавање професионалних обољења
спроводи се применом савремених техничких достигнућа, организационих, здравствених и других мера ,
неопходних за стварање безбедних услова рада. Обављање стручних послова безбедности и здравља на
раду организује се на ниво школе и обавља их лице за безбедност и здравље на раду (Одговорно лице за
безбедност) које је дужно да обилази радна места и проверава да ли су спроведене мере безбедности и
здарвља н Здравствена заштита и безбедност се остварује кроз: одржавање хигијене у школи и школском
дворишту, редовне сисематске и санитарне прегледе, едукацију ученика и наставника о очувању
здравља, препознавању заразних болести и сл. и друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика,
али и примени упутстава које смо добијали од надлежних везано за епидемиолошку ситуацију.
У циљу обезбеђивања здравствене заштите и безбедности ученика, спремачице и чувар-спремач су
дужни да: свакодневно одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у одређеним просторијама (свакодневно
да обришу подове, више пута у току дана очисте тоалете са средствима за дезинфекцију, редовно
обришу намештај и опрему, књиге у библиотеци,) и дворишту (најмање једанпут дневно почисте
двориште и улични део уколико временске прилике то дозвољавају);д ва пута у школској години, а по
потреби и чешће, детаљно чисте све просторије; редовно носе мантиле и одговарајућу обућу, чисте снег
на прилазима школе, врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогудиректора и
секретара школе.
У циљу обезбеђивања здравствене заштите у школи техничко особље : одржава хигијену, кроз
дезинфекцију просторија и инструмената, редовно одржавање санитарног чвора у исправном стању
(исправност славина, казанчића, бојлера, санитарија и сл.): редовно одржава објекат, инсталације и
инвентар школе у исправном стању...
Ментална заштита и безбедност се остварује кроз: уважавање личности детета као и свих особа,
развијање хуманих односа у школи; успостављање оптималних односа између наставника и родитеља;
поштовање Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у свим другим активности у
циљу очувања менталног здравља деце.а раду у складу са поменутим Правилником.
Поменути правилник детаљније указује на које начине организовати послове безбедности и
здравља на раду, али и права, обавезе и одговорности запослених. Сви запослени су током 2020/2021.
прошли онлајн обуку о безбедности од пожара.
План превентивних и интервентних мера МШ,,Станислав Бинички у сузбијању ковида 19План превентивних и интервентних мера сачињен је на основу донетих Правила понашања
запослених, ученика и осталих странака у зградама Музичке школе „Станислав Бинички“ у
Београду, због заштите здравља запослених, ученика и странака и спречавања даљег ширења
епидемије изазване вирусом covid-19 на основу члана 119. став 1.
Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 – др. закон и 10/2019, 27/2018
– др. закон и 6/20), у даљем тексту: Закон), а на основу Инструкција Министарства просвете, науке и
технолошког развоја садржи и активности које су прописане упутством Министарства просвете и
технолошког развоја, Кризног штаба и локалне самоуправе. План је саставни део Годишњег плана рада
музичке школе за 2022/2023. И у њега су имплементиране:
I
ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
II
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И ОСТАЛИХ СТРАНАКА
III
ПРАВИЛА РАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
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6.1.

ПРЕПОРУЧЕНЕ МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ COVID-19 У ШКОЛАМА

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно примењују без обзира на
епидемиолошку ситуацију:
Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини
Респираторна хигијена
Посебне мере спречавања и сузбијања COVID-19:
-Вакцинација као специфична мера превенције COVID-19 се препоручује свим особама старијим од 12
година у складу са Стручно-методолошким упутством за ванредну препоручену
имунизацију
против
covid-19
у
Републици
Србији
(https://www.batut.org.rs/download/smuZaVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID1 9.pdf) .
-Лица оболела од заразне болести COVID-19 изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и
припремљени за изолацију и лечење оболелих. Изузетно лица код којих је тестирањем утврђено
присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака
заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким
условима, изолују се и лече у кућним условима у трајању од седам дана, а изолација се прекида без
тестирања. Оболела лица са примарном или секундарном имунодефицијенцијом се изолују у трајању
од 14 дана, а стање имунодефицијенције утврђује лекар примарне здравствене заштите.
-У случају појаве потврђених случајева COVID-19 у школама, ученичким и студентским домовима,
управа установе је у обавези да обавести епидемиолога територијално надлежног института/завода за
јавно здравље или друге надлежне установе (Завод за здравствену заштиту студената) који прописује
мере сузбијања инфекције.
С обзиром на то да је пандемија и даље у току, као и да постоје фактори ризика који могу довести до
погоршања епидемиолошке ситуације, препоруке ће се стално преиспитивати и по потреби мењати у
складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
6.2.

ПРИМЕНА САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ МЕРА У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и установама ученичког и студентског стандарда
су неопходни за добро здравље, добро учење и одржавање активности ученика, наставног и
ненаставног особља и превенцију и контролу заразних болести укључујући и COVID-19.
Санитарно-хигијенски услови подразумевају приступ и доступност:
 води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених
 потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба;
 довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном за све и
увек када постоји потреба.
У школској средини и другим установама потребно је редовно спроводити следеће санитарнохигијенске мере:
Редовно прање руку Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку
и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције,
демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где
се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама. Час одељенског старешине
искористити за едукацију ученика.
Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на
бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку
водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку,
обавезно опрати руке водом и сапуном.
Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након
обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу итд), после игре (нпр. после
великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су руке видно запрљане,
након повратка из школе и увек када постоји потреба.
Где? На свим улазима у школу, на излазу из сале за физичко, на улазу у ученички/студентски ресторан
или у ученички/студентски дом поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити
их уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити
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течни сапун (нпр. тоалети, учионице). Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са
исправним славинама и чесмама, водом и сапуном.
Редовно чишћење школске средине, ученичких и студентских домова Едуковати представнике
локалних самоуправа, директоре школа и других установа, наставно и ненаставно особље о значају
редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (ради обезбеђења довољних
количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно
чишћење и дезинфекцију). Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и
стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим,
завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа (различите за различите
површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора средстава
којима се чисти. Употреба средстава на бази хлора се не препоручује. Поступак дезинфекције одређеног
простора или установе подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и
дезинфекциона средства. Дезинфекцију обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда
када за то постоји оправдана потреба.
Дезинфекција коју може да обави особље установе се односи само на дезинфекцију заједничких
предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, спортска опрема,
кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир), и то искључиво средствима на бази 70%
алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка
употреба дезифицијенаса може довести до низа негативних ефеката по здравље ученика, наставног и
ненаставног особља.као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи,
иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме,
опструктивне болести плућа и др. Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и
натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени
према упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и неопходно контактно време).
Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).
Када? Обавити чишћење пре почетка рада и свакодневно, минимум два пута дневно. Дезинфекцију
заједничких предмета који се често додирују вршити неколико пута дневно.
Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи већи број особа:
школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WC шоље,
водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и опрема у тоалетима, учионицама,
зборницама, сали за физичко васпитање (спортски реквизити), у кухињама и трпезаријама.
Редовна набавка основног потрошног материјала Обезбедити довољне количине средстава за
чишћење и дезинфекцију и успоставити процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и
дезинфекцију.
Како? Заједничким радом установе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родитеља) за
добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на пример, оснивање
родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно обезбеђивање средстава за
адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном
буџетском линијом у буџету установе.
Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према обиму потрошње.
Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће,
средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за чишћење (крпе, џогери).
Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и
хигијеном Како? Препоручује се састављање плана редовне провере функционалности са јасно
одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно
одржавање, чишћење и поправке, као и редовно праћење спровођења плана.
Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитацију и хигијену.
Више пута у току дана, у зависности од броја особа присутних у школи, проверити снабдевеност
потрошним материјалом и допунити га по потреби.
Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лавабои, WC шоље,
водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или
дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, исправност
водокотлића и WC шоља). Не заборавите на адекватну припрему водоводних инсталација након дужег
некоришћења (распусти, празници, викенди) како би одржали исправност испоручене воде преко
система јавног водоснабдевања, односно индивидуалног извора.Како?
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Спровести испирање водоводне мреже у објекту на следећи начин: отворити све славине и
тушеве и пустити да вода истиче све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно
док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и
мутноћу и устали јој се температура).
 Спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати воду у
бојлерима на температуру од 70 до 80 °С и након четири сата испуштати воду преко славина и
тушева у минималом трајању од пет минута.
 У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50 °С.
 У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20 °С.
 Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чишћење свих
додатака (мрежица, розета и сл), као и редовна замена дотрајалих елемената.
 Потребно је једном годишње очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по потреби и
чешће.
Редовно проветравање свих просторија Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају
редовног проветравања просторија у циљу спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине
искористити за едукацију ученика.
Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и
климатизације централизованог затвореног типа.
Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски
услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током трајања наставе.
Редовно уклањање отпада Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и
са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Употребљене маске за
једнократну употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу завезати и бацити у канту
за смеће. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за
управљање комуналним отпадом, уз прописане мере заштите.
Када? Свакога дана и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно их
празнити. Отпад одлагати у складу са процедуром за управљање отпадом, уз прописане мере заштите.
Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током активности и боравка у школи, односно
другој установи.
РЕСПИРАТОРНА ХИГИЈЕНА Да би се спречило преношење свих респираторних инфекција,
укључујући COVID-19, следеће мере контроле инфекције се препоручују свим особама са знацима и
симптомима респираторне инфекције за задржавање респираторног секрета:
 Покрити уста и нос марамицом при кашљању или кијању или у недостатку марамица кашљати
или кијати у рукав у превоју лакта;
 У најближу посуду за отпад одложити марамицу након употребе;
 Обавити хигијену руку (прање руку сапуном и водом, дезинфекција руку средствима на бази
алкохола) након контакта са респираторним излучевинама и контаминираним
предметима/материјалима.

6.3.

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРЕА И АКТИВНОСТИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Превентивне мере и Начин реализације
активности
Информисање
Путем oгласне табле и сајта школе обавестити
запослених
запослене постављањем писаних инструкција и
упутстава о мерама и поступцима за спречавање
појаве епидемије заразне болести, који садрже
информацију о симптомима заразне болести
Придржавање правила Обавештавање путем оглсане табле, дигиталних
понашања везаних за канала комуникације
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Одговорни
реализације
Континуирано Директор
Управа
школе
Континуирано Сви
запослени
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наставнике
запослене

и Приликом уласка у зграду Школе сви запослени
су дужни да:
Да прођу дезобаријеру (дезинфекциону заштиту
обуће)
Да изврше дезинфекцију руку
Сви запослени који улазе у зграду Школе у
обавези су да носе заштитне маске, прописно
постављене на лицу.
Уколико запослени који улазе у Школу немају
превентивно заштитну маску или не желе да се
подвргну хигијенско-безбедносној заштити неће
им бити омогућен улазак у Школу и повешће се
дисциплински поступак против њих.
Приликом уласка у објекат Школе након
обављања хигијенских и безбедносних мера
запослени је дужан да се придржава прописаних
мера о безбедном растојању – физичка дистанца
у складу са упутствима надлежних органа.
Потребно је да се запослени и даље придржавају
хигијенских мера као што су чешће прање руку
уз обавезну употребу сапуна.
Обавезно је проветравање радног простора и то
канцеларија, кабинета, ходника, учионица
природним путем – отварањем прозора, као и да
сами дезинфекционим средством пребришу
тастатуру и миш рачунара, свој радни сто, као и
своје мобилне телефоне.
Запослени су дужни да поштују препоруку о
удаљености током свих радних активности, као
и о дозвољеном броју запослених у просторији
са прописаном удаљеношћу.

Ношење
маске:

заштитне Обавезно ношење заштитне маске (тако да Континуирано Сви
маска прекрива уста, нос и браду) у свим
запослени,
затвореним радним и помоћним просторијама.
ученици,
Спречи улазак у објекат и просторије школе
родитеи
лицима без заштитне маске
странке
Одржавање
личне Редовно и правилно прање руку сапуном и Континуирано Сви
хигијене
водом најмање 20 секунди Обезбеђивање
запослени,
запосленима довољне количине сапуна, убруса,
ученици,
текуће воде и дезинфекционих средстава на бази
родитеи
алкохола за прање руку
странке
Међусобно растојање Држати минимално растојање од два метра у Континуирано Сви
односу на друга лица
запослени,
Ограничен број присутних лица у просторији
ученици,
кроз позиве странака родитеља и заказивање
родитеи
странке
Смањити непосредне Избегавати руковање приликом пословних Континуирано Сви
контакте
сусрета.
Комуникацију
обављати
путем
запослени,
телефона, конференцијских позива
ученици,
родитеи
странке
Хигијена
школских
Континуирано Техничко
просторија
Лица ангажована на пословима одржавања
особље,
хигијене у Школи дужна су да на улазу у објекте
сви

17

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

свакодневно постављају дезобаријеру – сунђер
или крпу добро натопљену дезинфекционим
средством, као и дозер за дезинфекцију руку на
бази 70% алкохола.
Континуирано проветравају простор током
боравка ученика и запослених у учионицама и
другим просторијама.
Свакодневно детаљно чисте и дезинфикују
простор, прибор и опрему, као и да проветравају
након одласка ученика.
Да средства за дезинфекцију употребљавају у
складу са упутством производђача.
Да обезбеде чешћу дезинфекцију тоалета.
Дежурни наставни
Наставници и остали
запослени
Информисање
родитеље
Одељењске старешине

Сви запослени

Придржавање правила
која се односе на
ућенике, родитеље и
странке

Праћење прописаних мера у смени дежурства
Размена информација са наставницима
Поштовање мера
Указивање ученицима на важност поштовања
мера
Едукација ученика
Преко одељењских старешина, телефонским
путем, каналима дигиталне комуникације, сајт
школе
Едукација ученика о важности поштовања мера
Праћење поштовања мера
Обезбеђивање
протока
најрелевантнијих
информација родитељима о организацији
редовне наставе и наставе код куће (онлајн
наставе)
Примена правила везаних за дезинфекцију руку,
а у циљу очувања наставних редстава
Информисање
путем
огласних
табли,
дигатилних канала комуникације
Примена и поштовање нових упутстава која се
доносе у циљу превенције од КОВИДА 19.
Обавештења на улазу у школу
Обавештења на сајту школе
Приликом уласка у Школу обавеза свих је:
 Да прођу дезобаријеру (дезинфекциону
заштиту обуће)
 Да изврше дезинфекцију руку
 Препорука да носе заштитну маску
Приликом уласка у објекат, код обављања
хигијенских и безбедносних мера, ученици,
родитељи и друге странке, дужни су да се
придржавају прописаних мера о безбедном
растојању – физичка дистанца.
Забрањено је задржавање у ходницима.
Забрањено је задржавање и окупљање на улазу у
Школу.
Потребно је да се ученици придржавају
хигијенских мера као што су чешће прање руку
уз обавезну употребу сапуна.
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запослени

Континуирано Дежурни
наставници
Континуирано Запослени

Континуирано Одељењске
старешине
Континуирано Одељењске
старешине

Континуирано Сви
запослени
Континуирано Родитељи
Странке
запослени
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6.4.

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ
ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА

Интервентне мере и
активности
Појава
симптома
заразне
болести
COVID-19
код
запослених

Начин реализације

Време
реализације
Сви запослени треба да прате своје здравствено Запослени
стање и да у случају појаве било каквих Одмах
тегоба/симптома који могу да указују на
респираторну инфекцију, односно COVID-19
(повишена телесна температура, кашаљ,
краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула
укуса и мириса) одмах предузму меру
изолације, јаве се директору и удаље се са
посла, потом се јаве изабраном лекару у дому
здравља по процедури која важи за све грађане
са сумњом на COVID 19“ и да до потврде да су
здрави не долазе на посао.

Активности
спречавање
COVID-19

за Ако се потврди да запослени има COVID-19,
ширења тада непосредни руководилац у сарадњи са
лицем за безбедност и здравље на раду
организује обављање послова тако да се
запослени који су боравили у просторијама у
којима је био присутан заражени запослени
премештају у друге просторије док се не
изврши
дезинфекција
тих
просторија.
Запослени се могу вратити на рад тек када се
изврши дезинфекција просторија у којима је
боравио заражени запослени.
Проверавају се контакти особе која има КОВИД
19
У ситуацији појаве сумње на оболевање од
COVID-19 или потврде оболевања код
запосленог директор установе је у обавези да
обавести
епидемиолога
надлежног
института/Завода за јавно здравље ради даљег
поступања.
Поступак
након По сазнању за потврђени позитивни случај
потврђеног
случаја заразе запосленог директор у сардњи са лицем
COVID-19
ради за безбедност и здравље на раду врши сталну
спречавања ширења
комуникацију
са
епидемиологом,
Министарством здравља и Институтом за јавно
здравље, како би предложио мере за
побољшање.
Редовно информисање надлежних.
Поступак
Ученик се уводи и просторију за изолацију
наставника/запосленик Обезбеђује ми се присуство одраслих уз
у ситуацијама када примену епидемиолошких мера
ученику није добро
Обавештавају се родитељи да дођу по дете и
упућују у здравствену установу
Обавештава се директор који даље предузима
кораке
Обавештава се одељењски старешина
Обавештава се техничко особље да изврши
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Одговорни
Запослени

По утврђеном Директор,
стању
особа
за
безбедност

По утврђеном Директор,
стању
особа
за
безбедност

По утврђеном Наставници
стању
запослени
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дезинфекцију просторије за изолацију
Праћење
актуелне Идентификовање корака у складу са упутствима Континуирано Директор
епидемиолошке
и примена
Запослени
ситуације
и
предузимање
неопходних мера које
доносе
надлежне
институције

6.5.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ

Превентивне мере и Начин реализације
активности
Реализација
По законским прописима у складу са
индивидуалних
упутсвом уз праћење одлука локалне
часова
самоуправе на недељном нивоу
Групна настава
Обавезно поштовање донетих мера: маска
(препорука), дистанца, дезинфекција
Час траје 45 минута, сем индивидуалне
наставе у првом циклусу (инструмент)
Сви наставници
Дезинфекција руку ученика пре свирања и
по завршетку како би се очували
инструменти
Информисање
Проток информација од управе школе
родитеља
везаних за организацију непосредног рада
са ученицим, као и онлајн наставе (наставе
на даљину)
Указивање на важност информисања
одељењских старешина о здравственом
стању њихове деце
Едукација ученика
Указивање на важност поштовања мера,
подсећање на исте, указивање на пријаву
наставницима, одељењским старешинама
ако се не осећају добро

Време
Одговорни
реализације
Континуирано Наставници
индивидуалне
наставе
Континуирано Наставници
у складу са
упутсвима и
препорукама
Континуирано Наставници
Континуирано Наставници

Континуирано Наставници

У складу са бројем оболели на локалном нивоу недељно ће школе бити обавештаване који модел ће
примењивати за организацију наставног процеса у музичкој школи. Поред наведенох детаљно ће се
примењивати употсва и процедуре добијене од Кризног штаба, МПНТР, локалне самоуправе, па тако
постоји могућност да се током школске године настава реализује по три модела:
Правила понашања запослених, ученика и осталих странака у згради Mузичке школе „Станислав
Бинички“ у Београду, због заштите здравља запослених, ученика и странака и спречавања даљег
ширења епидемије изазване вирусом covid-19 која обухватају следеће:
ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ Приликом уласка у зграду Школе сви запослени су дужни да: Да прођу
дезобаријеру (дезинфекциону заштиту обуће);Да изврше дезинфекцију руку. Сви запослени који
улазе у зграду Школе у обавези су да носе заштитне маске, прописно постављене на лицу. Уколико
запослени који улазе у Школу немају превентивно заштитну маску или не желе да се подвргну
хигијенско-безбедносној заштити неће им бити омогућен улазак у Школу и повешће се дисциплински
поступак против њих.Приликом уласка у објекат Школе након обављања хигијенских и безбедносних
мера запослени је дужан да се придржава прописаних мера о безбедном растојању – физичка дистанца у
складу са упутствима надлежних органа.Потребно је да се запослени и даље придржавају хигијенских
мера као што су чешће прање руку уз обавезну употребу сапуна.Обавезно је проветравање радног
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простора и то канцеларија, кабинета, ходника, учионица природним путем – отварањем прозора, као и
да сами дезинфекционим средством пребришу тастатуру и миш рачунара, свој радни сто, као и своје
мобилне телефоне.Запослени су дужни да поштују препоруку о удаљености током свих радних
активности, као и о дозвољеном броју запослених у просторији са прописаном удаљеношћу.
Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих
тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена
телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах
предузму меру изолације, јаве се директору и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому
здравља по процедури која важи за све грађане са сумњом на COVID 19“ и да до потврде да су здрави
не долазе на посао.
У ситуацији појаве сумње на оболевање од COVID-19 или потврде оболевања код запосленог из средње
школе, директор установе је у обавези да обавести епидемиолога надлежног института/Завода за јавно
здравље ради даљег поступања.Тим сачињава недељне извештаје за претходну недељу који
обухватају податке о појави случајева COVID-19 у школама и доставља руководству Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Министарству просвете, науке и
технолошког развоја и мрежи института/завода за јавно здравље понедељком до краја радног
времена.
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И ОСТАЛИХ СТРАНАКА Приликом уласка у Школу обавеза
свих је: Да прођу дезобаријеру (дезинфекциону заштиту обуће);Да изврше дезинфекцију руку;Да носе
заштитну маску за лице прописно постављену на лице, а пожељно је ношење заштитних хигијенских
рукавица. Уколико ученик, родитељ или било која друга странка улази у Школу, а нема одговарајућа
средства заштите, првенствено заштитну маску, или не жели да се подвргне хигијенској и безбедносној
заштити неће бити омогућен улаз у Школу. Приликом уласка у објекат, код обављања хигијенских и
безбедносних мера, ученици, родитељи и друге странке, дужни су да се придржавају прописаних мера о
безбедном растојању – физичка дистанца. Забрањено је задржавање у ходницима. Забрањено је
задржавање и окупљање на улазу у Школу. Потребно је да се ученици придржавају хигијенских мера
као што су чешће прање руку уз обавезну употребу сапуна.
ПРАВИЛА РАДА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ Лица
ангажована на пословима одржавања хигијене у Школи дужна су да на улазу у објекте свакодневно
постављају дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер за
дезинфекцију руку на бази 70% алкохола. Континуирано проветравају простор током боравка ученика и
запослених у учионицама и другим просторијама. Свакодневно детаљно чисте и дезинфикују простор,
прибор и опрему, као и да проветравају након одласка ученика. Да средства за дезинфекцију
употребљавају у складу са упутством производђача. Да обезбеде чешћу дезинфекцију тоалета.
ПРИМЕНА МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРАВИЛИМА Ове мере примењују се до проглашења
престанка епидемије изазване вирусом COVID-19.Правила понашања запослених, ученика и осталих
странака биће објављена на званичној интернет страници Школе и на огласној табли Школе.
Оперативни план наставе за школску 2022 / 2023. годину који ће се примењивати од 01. септембра 2022.
године.
 У Музичкој школи „Станислав Бинички“ од 01. септембра 2022. године настава у основној
школи одвијаће се према првом моделу организације образовно-васпитног рада што подразумева
да се:образовно-васпитни рад одвија непосредно у школи за све ученике првог и другог циклуса
и за све ученике истовремено на предметима који предвиђају групни начин рада (солфеђо,
теорија музике, хор и оркестар). час траје 45 минута осим наставе главног предмета
(инструмент/певање) за ученике првог цикуса где је по плану и програму наставе и учења
предвиђен час у трајању од 30 минута. Праћење и вредновање резултата ученика вршиће се у
школи. Ннаставници редовно шаљу директору, руководиоцима стручног већа и стручним
сарадницима планове и извештаје у електронској форми.
 Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације настава ће се одвијати по инструкцијама
надлежних. Уз потребно праћење и вредновање резултата ученика које ће се вршити у школи. И
у новим ситуацијама наставници ће редовно слати директору, руководиоцима стручног већа и
стручним сарадницима планове и извештаје у електронској форми.
 Уколико Тим за школе у сарадњи са ГЗЗЈ процени да је епидемиолошка ситуација погоршана, а
школа добије такву препоруку, школа ће организовати наставу према трећем моделу, односно
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наставом на даљину. У том случају користиће се платформе за учење на даљину и то: Viber,
Skype, Google учионица Zoom, Меет, YouTube и др.
6.6.

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Заштита и безбедност ученика Школе остварује се као:физичка заштита и безбедност здравствена
заштита и безбедност ментална заштита и безбедност.
Физичка заштита и безбедност се остварује кроз:контролу безбедности самог објекта Школе, контролу
дворишта, контролу уласка и изласка у школу, контролу исправности електро, водоводних и других
инсталација и уређаја, заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних активности, прву
помоћ, заштиту за време окупљања и других активности, заштиту за време организовања активности ван
школе, заштиту ученика у саобраћају, предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите
ибезбедности ученика.
Здравствена заштита и безбедност се остварује се независно од прененције ковида и кроз:одржавање
хигијене у школи и школском дворишту, редовне прегледе, едукацију ученика и наставника о очувању
здравља, препознавању заразних болести и сл. друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика.
У циљу обезбеђивања здравствене заштите и безбедности ученика, спремачице су дужне да:

Свакодневно одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у одређеним просторијама(свакодневно да
обришу подове, више пута у току дана очисте тоалете са средствима за дезинфекцију, редовно
обришу намештај и опрему, ...,) и дворишту (најмање једанпут дневно почисте двориште и улични
део уколико временске прилике тодозвољавају);

Два пута у школској години, а по потреби и чешће, детаљно чисте све просторије (перузидови,
рибају подове, перу прозоре , врата и опрему )- генерално чишћење;

Редовно носе одговарајућу обућу,

Чисте снег на прилазима Школе,

Врши друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогудиректора и секретара
школе.
У циљу обезбеђивања здравствене заштите у школи техничко особље :

редовно коси траву и одржава простор (најмање 3 – 4 пута годишње)

редовно одржава санитарни чвор у исправном стању (исправност славина, казанчића, бојлера,
санитарија и сл.)

редовно одржава објекат, инсталације и инвентар школе у исправном стању.
Ментална заштита и безбедност ученика се остварује кроз: уважавање личности детета, развијање
хуманих односа у Школи успостављање оптималних односа између наставника и родитеља, поштовање
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика у , свим другим активности у циљу
очувања менталног здравља деце.
У школи се поштује забрана пушења и то у свим објектима, истакмути су плакати натписи за поштовање
правила. Одговорна лица спроводе активности праћења забране пушења.

7. МЕРЕ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
У складу са тренутном енергетском ситуацијом у свету и у Републици Србији, Министарство
рударства и енергетике је припремило план мера у виду препорука за јавна предузеhа, јавне
установе, органе и организације Републике Србије, аутономне покрајине, привреду и јединице
локалне самоуправе. С тим у вези препоручујемо да примените следеhе активности у циљу уштеда
електричне и топлотне енергије:
Активност

Време
реалзације
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Именовање лица која ће се
старати о уштеди –одељење А
Именовање лица која ће се
старати о уштеди –одељење Б
Именовање лица која ће се
старати о уштеди –одељење С
Информисање колектива о
важности штедње енергије у
школи сва одељења школе
Информисање техничког
особља , на свим одељењима о
мерама за штедњу праћење
потрошње
Праћење примене мера

септембар

Секретаријат
школе
Секретаријат
школе
Секретаријат
школе
Секретаријат
школе

Имена и презимена
одговорних
Имена и презимена
одговорних
Имена и презимена
одговорних
Мејллинг листа

континуирано

Секретаријат
школе

Информисање путем
уобичајених канала
комуникације

континуирано

Секретаријат
школе

Извештај

септембар
септембар
континуирано

Мере се предузимају у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије у државним и јавним
установама, као и у домаћинствима и предузећима са циљем уштеде електричне енергије за предстојећу
зиму. Због насталих ситуација у вези са енормним поскупљењем електричне енергије на регионалним
тржиштима и недостатком сопствене производње електричне енергије, неопходно је да се мере примене
што пре и то у периоду од 1. септембра 2022. до 31. марта 20 Од својих запослених одредити лица која
ће се старати о смањењу потрошње енергије, у складу са доле наведеним препорукама, применом
учесталих контрола током радног времена, а посебно по истеку радног времена, са циљем смањење
потрошње за 15% у односу на исти месец прошле године.
- гашење осветљења након радног времена у просторијама у којима нико не борави.
- објекти/просторије који се загревају/догревају могу у просторијама имати температуру од
највише 20 степени C, са изузетком болница.
- Замена старих живиних светиљки новим лед светиљкама у јавном осветљењу и у зградама
које користи јавни сектор.
- не коришћење осветљења у унутрашњим просторијама и канцеларијама у јавним зградама у
периоду када има довољно дневне светлости, не постављати тамне завесе и предмете који
заклањају природну светлост од прозора, дању не спуштати ролетне, радне столове
поставити тако да користе могу да користе природну светлост, искључивање осветљења када
у просторији нико не борави.
- Коришћење степеница уместо лифта
- штампање само оних докумената који су потребни и онолико копија колико је потребно и по
завршетку рада искључити све рачунаре, штампаче и друге уређаје.
Како сви наши школски објекти се греју на већ познат начин и у зависности од одељења до одељења
промену начина грејања није могуће реализовати. Одељење А се греје топловодну мрежу града
Београда, одељење Б на струју, док одељење Сењак на мазут и по овом питању немамо могућности за
променама. За сада остаје једино указивање и промоција штедње кроз горе наведене ставке.

8.

ПРОФЕСИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

У МШ „Станислав Бинички“ укупно је 87 радника.
Радна места
Директор
Помоћник директора
Секретар
Администрација, финансије...
Стручни сарадник
Професори

Број радника
1
1
1
2
2
74 + 5 замена
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Спремачице
Домар

5,5
1

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.

9.
ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА - ПОТРЕБЕ, ЖЕЉЕ И МОГУЋНОСТИ
РОДИТЕЉА И УЧЕНИКА
Број ученика у школи је око 899. Постоји много веће интересовање за похађање основног музичког
образовања и васпитања него што су капацитети школе. Интересовање за похађање МШ,,Станислав
Бинички'' из године у годину је све већи како због тога што смо једина школа на територији Новог
Београда и Савског венца, али и школа чији ученици и професори постижу завидне резултате како на
такмичењима у Републици Србији, тако и међународним такмичењима. 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 им је коришћење
инструмента из школског фонда.

10. БРОЈ УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА И РАЗРЕДИМА

Наставник ГП
Аћимовић Небојша
Бермел Лариса
Вујић Светозар
Вукмановић Милена
Вучуревић Весна
Делић Милош
Ђекић Мина
Ђокић Милица
Ђукић Велимир
Живановић Верица
Живић Милош
Живковић Драгана
Живковић Мила
Ивановић Душан
Ивановић Гордана
Ивановић Ненад
Јанчић Сања

Укупан број ученика шестогодишње и четворогодишње трајање
1
2
3
4
5
6
ОМШ ОМШ ОМШ ОМШ ОМШ ОМШ
4 (2)
8 (2)
2
1
0
1
5 (4)
6 (5)
1
2 (1)
0
3 (2)
1
0
0
1 (1)
0
0
5 (3)
3 (2)
2 (2)
1 (1)
1 (1)
3 (3)

Укупно
16 (4)
17 (12)
2 (1)
15 (12)

1 (1)
10 (1)
4 (4)
0
7 (1)
1 (1)

0
5 (1)
4 (2)
4 (2)
3 (1)
3 (2)

1 (1)
0
3 (3)
3 (2)
1
2 (2)

3 (3)
1
1 (1)
4 (3)
1
4 (2)

5 (4)
0
0
0
3
3 (2)

2 (2)
0
3 (2)
4 (3)
1
2 (1)

12 (11)
16 (2)
15 (12)
15 (10)
16 (2)
15 (10)

5 (1)
7 (7)
6 (6)
2
11 (8)
4

3
4 (4)
1 (1)
7 (1)
6 (5)
9 (4)

1 (1)
4 (4)
2 (1)
2 (2)
1
5 (1)

2 (1)
1 (1)
3 (3)
3
1 (1)
1

3 (2)
0
2 (2)
1 (1)
1
0

3
0
1
2 (1)
1 (1)
0

17 (5)
16 (16)
15 (13)
17 (5)
21 (15)
19 (5)

2 (1)

4

0

0

1

1

8 (1)
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Јовановић Бојана
Јовановић Владан
Кадић Лидија
Килибарда Јелена
Колашинац Бојана
Кремзер Даница
Крушевац Милена
Ловрић Цапарин Ниња
Малетић Гордана
Маројевић Горан
Миловић Дејан
Милошевић Бугариновић Ана
Мићковић Филип
Михајловић Јованка
Насуовски Милица
Нешић Соња
Пандуровић Павлетић Наташа
Пејчић Тамара
Пралица Јелена
Прибић Вељко
Радуловић Ивана
Рудић Маја
Савић Бојан
Симић Марија
Симоновић Александар
Симоновић Предраг
Солдат Лорета
Стикић Марјановић Соња
Стојковић Тамара
Тимотијевић Катарина
Тодоров Даринка
Тодоровић Милица
Томић Александра
Ћирковић Јелена
Хаџиахметовић Сања
Шаренац Јелена
Харфа
Гитара
Укупно ученица
Укупно

7 (5)
0
2 (1)
6 (4)
2 (2)

2 (1)
3 (2)
6 (4)
3 (3)
1

1 (1)
2 (1)
0
3 (2)
5 (2)

1 (1)
3 (1)
3 (3)
0
1

0
4 (3)
2 (2)
3 (3)
3

4 (4)
3 (1)
2 (1)
1 (1)
3 (2)

15 (12)
15 (8)
15 (11)
16 (13)
15 (6)

0
1 (1)
3 (1)
1
6 (6)
3 (2)

4 (2)
2 (2)
3 (3)
7 (7)
2 (2)
6 (2)

0
3 (2)
3 (2)
4 (2)
6 (4)
3

1
3 (3)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
0

1 (1)
4 (4)
2 (2)
2 (1)
0
0

1
1 (1)
2 (2)
1 (1)
1 (1)
4 (1)

7 (3)
14 (13)
16 (13)
17 (13)
17 (15)
16 (5)

6 (5)
1
6 (5)
7 (4)
2 (1)
5 (5)

4 (2)
6 (3)
5 (5)
3 (2)
2 (2)
4 (4)

0
6 (3)
1 (1)
2 (1)
2 (2)
3 (3)

0
3
4 (4)
0
3 (3)
0

3 (2)
0
0
1 (1)
3 (2)
1 (1)

5 (2)
1
0
3 (1)
3 (2)
3 (2)

18 (11)
17 (6)
16 (15)
16 (9)
15 (12)
16 (15)

4 (3)
4 (3)
2 (2)
4 (4)
2 (1)
2 (1)

2 (2)
3 (3)
4 (3)
3 (3)
4 (3)
0

1 (1)
3 (2)
1 (1)
2 (2)
2 (1)
2 (2)

2 (2)
1 (1)
2 (2)
5 (5)
3 (2)
3 (2)

2 (2)
2 (2)
2 (2)
0
2 (1)
4 (3)

3 (2)
1 (1)
4 (4)
1 (1)
2
4 (3)

14 (12)
14 (12)
15 (14)
15 (15)
15 (8)
15 (11)

5 (2)
2 (1)
4 (1)
2
1 (1)
3 (2)

2
3
6 (6)
0
1 (1)
2 (2)

2 (1)
5 (2)
2 (2)
1
3 (3)
1 (1)

3
2
3
4 (4)
1 (1)
3 (3)

1
3
1 (1)
4
3 (2)
4 (4)

4 (2)
0
1
3 (2)
4 (3)
2 (2)

17 (5)
15 (3)
17 (10)
14 (6)
13 (11)
15 (14)

0
3 (2)
1 (1)
5 (2)
2 (2)
3 (3)

5 (4)
1
7 (7)
0
0
3 (3)

1 (1)
5 (2)
4 (3)
4 (4)
5 (4)
4 (3)

2 (2)
3 (3)
1 (1)
2 (2)
2 (1)
2 (2)

2 (1)
1
1 (1)
0
3 (2)
1 (1)

4 (4)
3 (1)
2 (2)
5 (4)
3 (3)
2 (1)

14 (12)
16 (8)
16 (15)
16 (12)
15 (12)
15 (13)

3 (3)
16 (16)
16 (16)
148

9 (8)
0
0
123

0
0
0
80

1 (1)
0
0
74

0
0
0
56

3 (3)
0
0
75

16 (15)
16 (16)
16 (16)
540

217

188

122

104

85

116

832

Укупан број ученика четворогодишње трајање
Име и презиме
наставника

1 ОМШ

2 ОМШ

3 ОМШ

25

4 ОМШ

5 ОМШ

6 ОМШ

Укупно

Годишњи план образовно васпитног рада
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Вујић Светозар
Живковић Драгана
Михајловић Јованка
Укупно

1
7 (7)
6 (5)
14 (13)

0
4 (4)
5 (5)
9 (9)

0
4 (4)
1 (1)
5 (5)

1 (1)
1 (1)
4 (4)
6 (6)

0
0
0
0

0
0
0
0

2 (1)
16 (16)
16 (15)
34 (32)

Припремни разред- број ученика
Име и презиме наставника
1. Тања Бајчета
2. Слаћана Бојовић Петровић
3. Јана Невајда

ПРИПРЕМНИ
А
Б
С
укупно

∑
22
20
25
57

∑ж
12
16
13
41

Укупан број ученика заједно са припремним разредом сва три одељења:

Четворогодишње образовање
Шестогодишње образовање
Припремни разред
Укупно четророгодишње и
шестогодишње образовање
Укупно четророгодишње и
шестогодишње образовање и
припремни разред

ПР
0

14
193
0

9
179
0

5
117
0

6
98
0

85
0

116
0

798
57

0

217

188

122

104

85

116

832+57

57

217

188

122

104

85

116

899

3

Класе по одељењима 2022/2023.
Клавирски одсек

25 класа

Одсек хармонике

5 класа

Гудачки одсек

Виолина
9 класа
Виолончело

Одсек
соло певања,
удараљки,
флауте, харфа
кларинета и
гитаре

14 класа

Укупно
34

0
57

2

4

6
0

5
0

1

Контрабас
Соло певање
Удараљке
Харфа
Флаута
Кларинет
Гитара

А-12
Б-8
С-5
А-2
Б-2
С-1
А-4
Б-1
С-1
С-1
Б-1
А-1
С-2
А-1
С-1
А-2
Б-1
С-1
А-1
А-5
Б-1
С-1

А одељење – 28 класа; Б одељење - 14 класа; С одељење -13 класа. Укупно 55 класе.
Три особе имају по пола и мање класе, па се води да школа има 54 класе.
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Број ученика по разредима на сва три одељења четворогодишње и шестогодишње образовање
∑

Одељење
Одељење А
Одељење Б
Одељење С

1
97
55
65

2
88
60
40

3
77
29
16

4
67
23
14

5
64
8
13

6
58
39
19

451
214
167

∑

217

188

122

104

85

116

832

Разред
Одељење А
Брог група солфеђа

1
97
9

2
88
8

3
77
7

4
67
6

5
64
6

6
58
5

∑
451
41

Број група теорије музике

0

0

0

0

0

5

5

1
65
5
0

2
40
4
0

3
16
2
0

4
14
1
0

5
13
1
0

6
19
2
2

∑
167
17
2

1
55
5
0

2
60
5
0

3
29
3
0

4
23
2
0

5
8
1
0

6
39
4
4

∑
214
20
4

ОДЕЉЕЊЕ А

ОДЕЉЕЊЕ С
Разред
Одељење С
Брог група солфеђа
Број група теорије музике
ОДЕЉЕЊЕ Б
РАЗРЕД
Одељење Б
Брог група солфеђа
Број група теорије музике
ОДЕЉЕЊА А, Б и С
РАЗРЕД
IV ,V, VI

БРОЈ
УЧЕНИКА
236

ХОР
Број група
5

ОДЕЉЕЊА А, Б и С
РАЗРЕД
IV ,V, VI

БРОЈ УЧЕНИКА
29

Број група
1

ОРКЕСТАР
Оркестар хармонике

IV ,V, VI

39

1

Оркестар гудача

Напомена: у јулу 2022. Предали смо захтев са елаборатима за одобравање две класе гитара и харфа, у
августу смо започели процес верификације установе и полсати се елаборати за сва три одељења школе.
Цео процес је везан верификација установе и додељивање класа. У контакту са надлежнима очекујемо
свакодневни долазак надлежних по овом питању тако да је на одељењу А планиран упис 16 ученика
класе гитаре и на одељењу Сењак 16 ученика класе харфа. Очекујемо позитивни исход, а одмах по
добијању радићемо план надокнаде часова кроз посебне часове и сажимање за ове две класе гитаре и
харфе.
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11. КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два
полугодишта.Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак,
30. децембра 2022. године.Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у
уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.
Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог
разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе
остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана
на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица,
односно наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада
равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду
равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у
седмици буде заступљен утврђен број пута.
План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу остварује се према
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са
законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе
остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана
на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица,
односно наставних дана.У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи
распуст.Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара
2023. године.Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак,
18. априла 2023. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава
се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку
завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима
у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан –
спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. године, Свети Сава
27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на
Косовску битку 28. јуна 2023. године.
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у
Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2023.
године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја
Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих
верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
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2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан Рамазанског бајрама и 28. јуна
2023. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25.
децембра 2022. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7.
јануара 2023. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по грегоријанском и
јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 7.
до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17. априла 2023. године).
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у
којима су остварене екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди
годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта, школа
утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у
складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, односно сведочанстава, ученицима од првог до седмог разреда, на
крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела
сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим
правилником.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023. године и у суботу, 25.
марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године, у четвртак, 22. јуна 2023. године и у
петак, 23. јуна 2023. године.
Први класификациони период 29.10.2022.
Други класификациони период 24.12.2022.
Трећи класификациони период 25.03.2023.
Четврти класификациони период 17.06.2023.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023. годину
одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
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12. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И НАСТАВНИ ОДСЕЦИ

Настава главног предмета – инструмента, односно певања Током шестогодишњег (у I, II и III
разреду) и четворогодишњег (у I и II разреду) основног музичког образовања и васпитања, час
траје 30 минута, а у свим осталим разредима 45 минута. Настава главног предмета и упоредног
клавира је индивидуална у свим разредима.
Час упоредног клавира за соло певање траје 45 минута.
Настава солфеђа и теорије музике Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.
Настава оркестра и хора Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда виолине,

виоле, виолончела, хармонике, флауте, кларинета, удараљки као и за ученике III и IV разреда
контрабаса. Поред стандардних оркестарских састава Школа може да формира и оркестре
нестандардних састава у зависности од заступљености инструмената по врсти и годинама
учења.
Ученици инструмента који не свирају у оркестру обавезни су да похађају наставу хора.
Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI разреда шестогодишњег, као и за ученике III
и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања у случају када школа није у
могућности да формира велике ансамбле – хор и оркестар и у оквиру додатне наставе.
Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 минута. За потребе јавне и културне делатности
могуће је повећати фонд часова из ових предмета.
Клавирска сарадња – корепетиција -Часови корепетиције у првом циклусу за гудачке, дувачке и
ударачке инструменте трају 15 минута недељно по ученику Часови корепетиције за гудачке, дувачке и
ударачке инструменте у другом циклусу трају 30 минута недељно по ученику. Ученици првог циклуса
соло певања наставу корепетиције имају 30 минута недељно по ученику, а другог циклуса 45 минута
недељно по ученику. Наставник корепетитор држи ученику наставу у присуству његовог наставника
главног предмета и самостално као припрему за јавни наступ.
Наставни одсеци- У МШ,,Станислав Бинички'' постоји одсек за класичну музику и на том одсеку имамо
следеће инструменте:
1.
виолина
2.
виолончело
3.
контрабас
4.
гитара
5.
клавир
6.
хармоника
7.
флаута
8.
кларинет
9.
удараљке
10.
соло певање
11.
харфа
У школи функционишу следећи одсеци:

Одсек за класичну музику-шестогодишње образовање и васпитање

Одсек за класичну музику- четворогофошње образовање и васпитање
Поред наставе инструмената, певања изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор, камерна
музика и упоредни клавир.У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучавају се следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, клавир, хармоника, флаута,
харфа, кларинет, и удараљке.У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучавају се: соло певање, контрабас. Поред наставе инструмента, односно певања, на Одсеку за
класичну музику изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор и упоредни клавир. Настава се
одржава у две смене у оквиру шестодневне радне недеље, са циљем да ученици могу похађати наставу
без изостајања из редовне школе. У школи се реализује и предшколски програм прописан Правилником
о програму наставе и учења 5/2019. Наставни процес је органозован путем индивидуалне (предметне) и
групне (солфеђо, теорија , хор и оркестар) наставе. Ученици су подељени у 52 класа (одељења), по
следећим одсецима:
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Индивидуална настава

Одсек клавира
Одсек гудача
–
Одсек дувача, соло певања, гитаре, хармонике и удараљки
–
Одсек солфеђа и теорије
и –
хор
–
оркестар
Часови корепетиције у првом циклусу за гудачке, дувачке и
ударачке инструменте трају 15 минута недељно по ученику.
Часови корепетиције за гудачке, дувачке и ударачке инстру- менте
у другом циклусу трају 30 минута недељно по ученику.
Ученици првог циклуса соло певања наставу корепетиције имају 30
минута недељно по ученику, а другог циклуса 45 минута недељно
по ученику.
Наставник корепетитор држи ученику наставу у присуству његовог
наставника главног предмета и самостално као припрему за јавни
наступ.
–
–

Групна настава
Настава
хора
оркестра
Корепетиција

12. САСТАВ ТИМОВА, КОЛЕГИЈУМАА, СТРУЧНИХ АКТИЦА, ОДСЕКА (СТРУЧНИХ ВЕЋА)
Наставници који предају наставни предмет клавир
Председник стручног већа (А) Сања Хаџиахметовић
Председник стручног већа (С) Ана Милошевић Бугариновић
Председник стручног већа (Б) Милица Ђокић
Стручно веће гудачких Наставници који предају наставне предмете –гудачки инструменти
Председник стручног већа Јелена Пралица
инструмената
Стручно веће дувачких Наставници који предају наведене наставне предмете
предмета, соло певања, Председник стручног већа Ивана Радуловић
гитаре, хармонике и
удараљки
Стручно веће теоретских Наставници који предају солфеђо, теорију музике
Председник стручног већа Јелена Манић
предмета
Председници већа, стручни сарадници, директор
Педагошки колегијум
Стручни
актив
за Ђурђица Ђурђевић
Маја Рудић
развојно планирање
Ивана Радуловић
Будимирка Павловић-родитељ
Ирена Мучибабић
Стручни актив за развој Ивана Радуловић
Јелена Манић
школског програма
Милица Ђокић
Јелена Пралица
Сања Хаџиахметовић
Ана Милошевић Бугариновић
Ирена Мучибабић
Тим
за
инклузивно Јелена Шаренац
Милица Тодоровић
образовање
Будимирка Павловић-родитељ
Јелена Јовановић
Тим за заштиту од Јелена Шаренац
дискриминације, насиља, Мина Ђекић
злостављања
и Ирена Мучибабић
Бојана Трајковић
занемаривања
Ђорђе Милошевић
Стручно веће клавира
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Будимирка Павловић-родитељ
Тим за самовредновање Јелена Ћирковић
Лорета Солдат
рада школе
Ђурђица Ђурђевић
Јелена Јовановић
Будимирка Павловић-родитељ
Тим за обезбеђивање Сања Хаџиахметовић
Ана Милошевић Бугариновић
квалитета рада школе
Јелена Пралица
Ивана Радуловић
Јелена Манић
Јелена Јовановић
Ирена Мучибабић
Ђорђе Милошевић
Будимирка Павловић-родитељ
Тим
за
развој Милица Ђокић
Јелена Пралица
међупредметних
компетенција
и Ивана Радуловић
Јелена Манић
предузетништва
Јелена Јовановић
Будимирка Павловић-родитељ
Тим за професионални Ирена Мучибабић
Јелена Јовановић
развој
Бојана Трајковић
Сарданици чланови педагошког колегијума
Тим за обезбеђивање Бојана Трајковић (руководилац)
Ирена Мучибабић
интегритета
Милена Крушевац
Милица Ђокић
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13.

ФОНД ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА
Фонд часова по Правилнику наставе и учења (2019):

Фонд часова по Правилнику о наставном плану и програму (2010):
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14.

РИТАМ РАДНОГ ДАНА-ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

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, четвртог
разреда кларинета (по старом програму), контрабаса и удараљки (по старом програму) имају два часа
наставе оркестра недељно. 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.
15.

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ, ИСПИТА, СМОТРИ

Редовна настава настава: програми саставни део Школског програма, дати су у прилогу
документа. Индивидуална настава: главни предмет-инструмент, соло певање и клавир као упоредни
на одсеку за соло певање. Групна настава: Настава солфеђа и теорије музике, хора, оркестра и камерне
музике. Додатна настава: Организује се за ученике који се истичу својим талентом, знањем и
напредовањем. Допунска настава: Организује се за ученике који у учењу имају тешкоће због којих не
постижу задовољавајући успех. Организовање додатне и допунске наставе предлажу стручна већа
предмета. Одржавање додатне и допунске наставе регулисано је структуром четрдесеточасовне радне
недеље наставника. Припремна настава: за ученике који су упућени на разредни или поправни испит;
за ученике завршних разреда основне школе, као вид припреме за наставак школовања у средњој школи.
У основној музичкој школи полажу се следећи испити:
–
пријемни;
–
годишњи;
–
разредни;
–
поправни;
–
завршни;
–
испит за ниво знања првог циклуса и
–
испит за ниво знања основне музичке школе.
Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, по правилу у јунском или августовском року. На
пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија када је реч о упису у класе које се
односе на музичке инструменте. На пријемном испиту за соло певање кандидат мора показати здрав
гласовни материјал, чисто интонирање, музичку меморију, правилно формирање гласова при изговору
(обратити пажњу да кандидат нема неку говорну ману) и да има ритма.Ученици који су похађали
програм припремног разреда, полажу пријемни испит.
Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завр- шних разреда) из главног предмета полажу
ученици III, IV, V и VI разреда шестогодишњег – II, III и IV разреда четворогодишњег основног
музичког образовања и васпитања.Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завршних
разреда) из солфеђа полажу ученици III и VI разреда шестогодишњег и II и IV разреда четворогодишњег
основног музичког образовања и васпитања.Завршни испит из теорије музике полажу ученици VI
разреда шестогодишњег и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и
васпитања.Годишњи испит, односно завршни испит (за ученике завршних разреда) из упоредног
клавира, полажу ученици II и IV разреда Соло певања.Ученици који на годишњем испиту основног
музичког образовања и васпитања добију негативну оцену из главног предмета понављају разред.
Ученици који на годишњем испиту добију негативну оцену из неког од осталих предмета полажу
поправни испит у августовском року.Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се
годишњом оценом. Ванредни ученици полажу годишњи испит из свих предмета, у свим разредима.
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Ученици који убрзано напредују полажу годишњи испит у три испитна рока, у јануарском, јунском и
септембарском испитном року.
Разредни испит полажу ученици који, у току школске годи- не, нису похађали више од трећине укупног
броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред. Ученици такође
полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од трећине часова утврђених наставним
планом. Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту пола- жу поправни испит у
августовском року, а ученици завршног ра- зреда у јунском и августовском року.
Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не полаже годишњи
испит и ученици са недо- вољном оценом на годишњем испиту из солфеђа, теорије музике и упоредног
клавира. Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета не могу да полажу
поправни испит. Ученик који има до две недовољне закључене оцене полаже поправни испит у
августовском року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Табеларни приказ организације-годишњих испита-шестогодишље трајање
Трајање
образовања

РАЗРЕД
I

Шестогодишње
образовање
инструмент

II

III

/

/

IV

Главни
предмет
Солфеђо

V

Главни
предмет

VI
Главни
предмет

Главни
предмет
Солфеђо
Теорија
музике

Табеларни приказ организације-годишњих испита-четворогодишње трајање
Трајање образовања
РАЗРЕД
I
Четворогодишње
образовање
инструмент

/

Четворогодишње
образовање
Соло певање

/

II
Главни предмет
Солфеђо

III
Главни предмет

IV
Главни предмет
Солфеђо
Теорија музике

Главни предмет
Солфеђо
Упоредни
клавир

Главни предмет

Главни предмет
Солфеђо
Теорија музике
Упоредни
клавир

Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају школске године
према програму наставе и учења, односно наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета
и остварују се на основу школског програма.
Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном, нумеричком начину оцењивања.
Њихова сврха је да омогуће јавни увид у процес учениковог развоја и напретка, као и да буду
неопходан полигон за ученичко рано стицање извођачког искуства. Школама се оставља могућност да у
оквирима својих школских програма, пропишу неки други вид оцењивања (усмени или писмени
коментар наставника или групе наставника, чланова одговарајуће комисије).
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16.

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је повезана са њеном образовно-васпитном
улогом и чине је:
–
организовање школских и ваншколских ученичких јавних наступа и концерата (солисти,
ансамбли, оркестри и хорови);
–
организовање концерата гостујућих музичких уметника;
–
активности везане за организовање учешћа ученика на домаћим и међународним музичким
такмичењима (за солисте, камерне ансамбле, оркестре и хорове); смотрама, фестивалима и сличним
манифестацијама, као и за самостално организовање ова- квих манифестација;
–
организовање разних врста прослава, меморијала, размена, гостовања и сличних манифестација;
–
организовање мајсторских курсева истакнутих музичких педагога и извођача;
–
организовање студијских путовања;
–
организовање медијских промоција разне врсте;
–
успостављање разних облика сарадње са домаћим и ино- страним образовним и културним
институцијама.
У циљу јачања културно компетентне праксе школа активно сарађује са низом културних и стручних
институција на промовисању музичког образовања будућих нараштаја: Београдска филхармонија, Дечји
културни центар Београд, Кућа краља Петра, Коларац, Скупштина града Београда, музеји/галерије
града Београда...
Сем школских републичких такмичења, као и смотри и међународних такмичења, фестивала, смотри
културни аспект школе неговаће се кроз друге активности:
 Отворено такмичење ,,Бинички'' , Београд
 Такмичење ,,Млади виртуоз'' , МШ,,Петра Коњовић''
 Такмичење „Корнелије“ МШ „Станковић“, Београд
 Међународно пијанистичко такмичење „Уљус“
 Меморијал „Аца Панић“ Младеновац, Шабац
 Међународни фестивал музике и игре „ АМАДЕУС“, Београд
 Међународно такмичење младих музичара „Охридски бисери“, Охрид
 Фестивал дечијих хорова Србије
 Фестивал музичких школа
 Међународно такмичење Амадеус, Београд
 Интернационални фестивал “Петар Стојановић” Уб
 Концерти поводом Дана школе у сали Београдске филхармоније
 Концерти поводом Дана школе у сали школе на Сењаку
 Концерти поводом Дана школе у сали на Коларцу.
 Фестивал пијанизма, Сремска Митровица
 Међународно пијанистичко такмичење „Славенски“, Нови Сад
 Фестивал гудача “ Stringfest“ Сремска Митровица
 Међународно музичко такмичење“ Фантаст“ Бечеј
 Интернационална манифестација „Дани хармоника“,Смедерево
 Међународно такмичење „Звездане Стазе“, Крагујевац
 Међународно такмичење из солфеђа и теорије, Београд
 „Мех фест“ интернационални фестивал хармонике, Београд
 Београдски фестивал хармонике, Београд,
 Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије, Београд,
 „Guitar Art“ Београд
 Фестивал солфеђа МШ Србије, Београд
 Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ Београд
 Меморијал Душан Протић “ МШ „В. Лисински“, Београд
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 Међународно такмичење младих пијаниста, Шабац
 Клавирско такмичење „Славенски“, Београд
 Флаутистичко такмичење „Славенски“, Београд
 ...
Временска динамика ових активности зависиће од организатора, а такорећи нема радне недеље у којој
се не реализује неке од активности. Добар систем информисања наставника и ученика и родитеља
омогућава реализацју праћења низа културних активности које се реализују како у школи тако и у граду
Београду као и шире.

17.

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ПОВРЕМЕНИХ АКТИВНОСТИ

За заједничке припреме, преслушавања и аудиције поводом концерата, којима се обележавају значајни
датуми, одређује се оквирни број од 60 часова годишње.
За завршне припреме ученика - такмичара планира се на основу искуства оријентационо кроз додатну
наставу:

За Фестивал музичких школа Србије - до 15 часова по ученику

За Републичко такмичење - до 25 часова по ученику

За међународна такмичења - до 25 часова по ученику

За интерна такмичења на инструменту и солфеђу - до 10 часова по ученику.

18.

УПИС УЧЕНИКА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПО КЛАСАМА

На седници Наставничког већа, која се одржава пре почетка школске године, врши се распоређивање
ученика и утврђује распоред часова. Ученици се распоређују по класама инструмената на свим
школским одељењима. Распоређивање ућеника у оквиру разредне наставе (солфеђо и теорија) се врши
формирањем разреда у оквиру шестогодишњег, шетверогодишњег и двогодишњег школовања. Настава
хора се организује по групама на свим школским одењењима, а настава оркестра се одржава на одељењу
“А”, које похађа највећи број ученика и на ком се налази највећи број музичких инструмената.
Према Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима, наставници индивидуалне наставе
имају 24 часа обавезне наставе недењно. С обзиром да наставни час у нижим разредима траје 30 минута
(1–3 разред шестогодишње школе, 1. и 2. разред четворогодишње школе, а у преосталим разредима час
траје 45 минута, недељно време наставника се исказује у минутима. Тако наставници у оквиру 1080
минута недељног радног времена обавезне наставе могу да имају различит број часова, у зависности од
тога које разреде ученика имају у појединој школској години. Ово је само једна од специфичности
наставе у музичкој школи, о којој законодавац није водио рачуна приликом нормирања радног времена
наставника. Следећа, и још важнија, је чињеница да музичка школа није обавезна па не постоји
сигурност да ће сви ученици који су завршили разред наставити школовање и уписати се у следећу
школску годину. Такође је чест случај да се ученици првог разреда још у току године испишу или
напусте школу, а ученици старијих разреда промене школу. Због тога је флуктуација ученика музичких
школа значајно виша него у редовним основним школама и годишње износи до 10 одсто. Ако се у
одељењуредовне основне школе један ученик испише, то одељење и даље постоји и наставници и имају
исти фонд часова наставе, а ако наставник индивидуалне наставе остане без једног ученика, њему се
смањује фонд радног времена . Из наведених разлога, а због социјалне сигурности – запослени имају
пуно радно време, јер наставници индивидуалне наставе редовно узимају 1-2 ученика више и на почетку
школске године имају већу минутажу наставе од прописане. У том случају се број часова осталих
послова у оквиру радне недење смаљује, тако да пуно радно време износи 40 сати недељно у складу са
законом. На тај на~ин се остварује пуна запосленост и сигурност радног места наставника, а увећани
број часова наставе не оптерећује буџет Републике Србије.
Код разредне (теоретске) и групне (хор и оркестар) наставе таквих проблема нема и ови наставници
имају прописани фонд часова обавезне наставе по разредима – групама (солфеђо и теорија: од 10,
оркестар од 30 и хор од 50 ученика).
У два испитна рока пријавило се око 500 ученика/кандидата на пријемни испит.
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Испити орханизовани на свим одељењима школе у четири термина током маја месеца. Огромно
интересовање за музичко образовање. Примљено 217 ученика првог разреда и 58 у припремни разред.
Мали број кандидата није положио пријемни испит. Организација пријемних испита организована уз
поштовање епидемиолошких мера. Због изузетно великог броја кандидата и добре конкуренције
очекујемо у наредним годинама успехе на такмичењима, смотрама и фестивалима како у земљи тако и у
иностранству.
19. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА НАСТАВНИКА

НЕПОСРЕДНИ РАД С УЧЕНИЦИМА (обавезна настава – други облици непосредног образовноваспитног рада ) – 24 часа.
ПРИПРЕМАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ (глобални, оперативни планови, писане припреме за
часове-10 часова
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ (вођење школске евиденције и попуњавање јавних исправа, рад у стручним
органима школе, руковођење и активно учествовање у стручним активима, стручно усавршавање,
менторски рад, рад са родитењима, дежурство у школи, вођење и организација концерата, јавних и
интерних часова, као и други послови утврђени годиђени планом и по налогу директора школе) – 6
часова.
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Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

3 Килибарда Јелена

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

4 Предраг Симоновић

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

5 Милошевић Бугариновић Ана

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

6 Живковић Мила

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

7 Савић Бојан

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

8 Живановић Верица

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

9 Стојковић Тамара

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

10 Рудић Маја

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

11 Солдат Лорета

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

12 Тимотијевић Катарина

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100
40 1760 100

40

% ангажовања

2 Соња Цветковић/ Вељко Прибић Клавира Клавир

годишњи фонд

40 1760 100

недељни фонд

1

дежурство

1

културна и јавна делатност

1 0,5

самовредновање-школ.развој .планирање

0,5

сарадња са родитељима

1

менторски рад

1

стручно усавршавање

вођење педагошке документације

2

руковођење стручним већем-одсеком

испити годишњи,разредни,матурски и др.

8

рад у стручним органима

писмене припреме за наставу

24

Додатна / допунска настава - подршка
ученицима преко веб алата УКУПНО НЕПОСРЕДНИ РАД

одељенско стеришинство

1

Наставни предмет

1

1 Вукмановић Милена

Одсек

22

НАСТАВНИК

Клавира Клавир

Р.БР

обавезна настава ОМШ

20. 40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 2022/2023.

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

13 Тодоров Даринка

Калвира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

14 Ловрић Цапарин Ниња

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

15 Ћирковић Јелена

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

16 Хаџиахметовић Сања

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

17 Нешић Соња

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

18 Бермел Лариса

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

19 Јовановић Бојана

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

20 Томић Александра

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

21 Кадић Лидија

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

22 Пандуровић Павлетић Наташа

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

23 Тодоровић Милица

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

24 Ђокић Милица

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

25 Насуовски Милица

Клавира Клавир

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

26 Вујичић Неда

Клавира Упоредни клавир, Корепетиција 24

2

26

8

2

1 0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

40 1760 100

27 Ђорђевић Марко

Клавира Упоредни клавир

8

1

2

1

28 Ачкун Ерна

Клавира Нототека

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1

40 1760 100

29 Јелена Јовановић

7 0,5 0,5

Стручни сарадник педагог

1

13

572 30

30 Божовић Петра

Клавира Корепетиција

24

2

26

8

2

1 0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

40 1760 100

31 Живојиновић Лидија

Клавира Корепетиција

24

2

26

8

2

1 0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

40 1760 100

32 Крстић Јасмина

Клавира Корепетиција

24

2

26

8

2

1 0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

40 1760 100

33 Ђурђевић Ђурђица

Клавира Корепетиција

24

2

26

8

2

1 0,5

0,5

0,5 0,5 0,5 0,5

40 1760 100

677 25,5 35,5 786 257 66 33 29,5

0 16

УКУПНО

41

0 30,5 16 29,5 29,5 1293 56892

1
2
3
4
5
Хармонике
Хармонике
Хармонике
Хармонике
Хармонике
Хармоника
Хармоника
Хармоника
Хармоника/оркестар
Хармоника
22
22
22
22
22
88
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

42

вођење педагошке документације
рад у стручним органима

8
8
8
8
8
32
2
2
2
2
2
8
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
0
1
1
1
1
1
4

културна и јавна делатност

1
1
1
1
1
4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2

% ангажовања

1 40
1 40
1 40
1 40
1 40
4 160

годишњи фонд

недељни фонд

дежурство

самовредновање-школ.развој .планирање

0

сарадња са родитељима

менторски рад

стручно усавршавање

руковођење стручним већем-одсеком

испити годишњи,разредни,матурски и др.

24
24
24
24
24
96

писмене припреме за наставу

одељенско стеришинство
Додатна / допунска настава - подршка
ученицима преко веб алата УКУПНО НЕПОСРЕДНИ РАД

обавезна настава ОМШ

Наставни предмет

Живић Милош
Симић Марија
Ивановић Душан
Ђукић Велимир
Аћимовић Небојша
укупно
Одсек

НАСТАВНИК

Р.БР

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

1760
1760
1760
1760
1760
7040
100
100
100
100
100

1

2 Малетић Гордана

Гудачки

Виолина

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

3 Пралица Јелена

Гудачки

Виолина

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

4 Маројевић Горан

Гудачки

Виолина

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

5 Ђекић Мина

Гудачки

Виолина

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

6 Крушевац Милена

Гудачки

Виолина

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100
1 40 1760 100
1 40 1760 100

7 Стикић Марјановић Соња

Гудачки

22 1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

8 Вујић Светозар

Гудачки

Виолончело
Контрабас
Оркестар

1

2

1

9 Јанчић Сања

Гудачки

Виолончело

7 0,5 0,5 8
11 0,5 0,5 12

4

1

1 0,5

188 61 17

9 7,5

Р.БР

укупно

172 8

43

1
0,5

0

4

1 40 1760 100
1 40 1760 100
1 40 1760 100

13

0,5 0,5 0,5 0,5 21

0 8,5

% ангажовања

1 0,5

годишњи фонд

0,5

недељни фонд

културна и јавна делатност

1

дежурство

самовредновање-школ.развој .планирање

1

сарадња са родитељима

2

менторски рад

рад у стручним органима

8

стручно усавршавање

вођење педагошке документације

24

руковођење стручним већем-одсеком

испити годишњи,разредни,матурски и др.

1

одељенско стеришинство
Додатна / допунска настава - подршка
ученицима преко веб алата УКУПНО НЕПОСРЕДНИ РАД

22 1

обавезна настава ОМШ

Виолина

Наставни предмет

Гудачки

Одсек

1 Ивановић Гордана

НАСТАВНИК

писмене припреме за наставу

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

572 30
924 50

4 7,5 7,5 314 13816

% ангажовања

годишњи фонд

недељни фонд

сарадња са родитељима
самовредновањешкол.развој .планирање
културна и јавна
делатност
дежурство

менторски рад

одељенско
/ допунска
Додатнастеришинство
настава - подршка
ученицима преко веб
УКУПНО
алата НЕПОСРЕДНИ РАД
писмене припреме за
наставу
испити
годишњи,разредни,матур
вођење
и др.
скипедагошке
документације
рад у стручним органима
руковођење стручним
већем-одсеком
стручно усавршавање

обавезна настава ОМШ

Наставни предмет

Одсек

Р.БР

НАСТАВНИК

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

1 Гитара

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

2 Мићковић Филип

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

3 Радуловић Ивана

Дувача, соло певања и гитаре

Флаута

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

4 Шаренац Јелена

Дувача, соло певања и гитаре

Флаута

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

5 Вучуревић Весна

Дувача, соло певања и гитаре

Флаута

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

6 Ивановић Ненад

Дувача, соло певања и гитаре

кларинет

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

7 Живковић Драгана

Дувача, соло певања и гитаре

соло певање 22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

8 Михајловић Јованка

Дувача, соло певања и гитаре

соло певање 22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

9 Миловић Дејан

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

10 Симоновић Александар

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

11 Бојана Колашинац

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

12 Јовановић Владан

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

13 Пејчић Тамара

Дувача, соло певања и гитаре

флаута

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

14 Делић Милош

Дувача, соло певања и гитаре

удараљке

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1584 100

15 Харфа

Дувача, соло певања и гитаре

гитара

22

1

1

24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100

320 105 28 14 13

0 6,5

укупно

293 13,5

44

0 14 6,5 13 13 533 22044

Солфеђо и теорија

22

3 Недовић Јелена

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

4 Ивановић Симоновић Ивана

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

5 Радосављевић Валентина

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

6 Манић Јелена

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

7 Штрбац Јелена

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

8 Невајда Јана

Теоретски

Солфеђо и теорија

22

укупно

176

45

1

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

2 24
2 24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

2 24
2 24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

2 24
2 24

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

8

2

1

1

0,5

1 0,5

1

1 40 1760 100
1 40 1760 100

16 192 64 16

8

8

8

8

8 320 13904

0

4

0

4

% ангажовања

1 0,5

годишњи фонд

0,5

недељни фонд

1

дежурство

1

сарадња са родитељима

2

менторски рад

8

стручно усавршавање

2 24
2 24

руковођење стручним већем-одсеком

културна и јавна делатност

Теоретски

самовредновање-школ.развој .планирање

2 Бајчета Тања

рад у стручним органима

22

вођење педагошке документације

Солфеђо и теорија

испити годишњи,разредни,матурски и др.

Теоретски

писмене припреме за наставу

1 Драган Степић /Слађана Бојовић Петровић

одељенско стеришинство
Додатна / допунска настава - подршка
ученицима преко веб алата УКУПНО НЕПОСРЕДНИ РАД

обавезна настава ОМШ

Наставни предмет

Одсек

Р.БР

НАСТАВНИК
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1 40 1760 100
1 40 1760 100
1 40 1760 100
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21.

НАСТАВА КОД КУЋЕ И НА ДАЉИНУ, ОНЛАЈН НАСТАВА

Важећим законским документима, уређена је настава код куће и на даљину, чиме је дата могућност да
родитељ, односно старатељ организује свом детету основно школско образовање и васпитање код куће
уз препоруку надлежних институција. У оваквим ситуацијама школа организује полагање разредних
испита из свих предмета у складу са наставним планом и програмом, односно програмом наставе и
учења. Размена информација, докумената, мултимедије и интеракција између ученика и наставника би
била остварена преко е-маила, chat-a, конференцијском везом, или на неки други начин уз подршку
информационо комуникационе технологије. Родитељ, односно старатељ има право да организује свом
детету основно школско образовање и васпитање код куће. Родитељ, односно старатељ је дужан да до
краја наставне године писмено обавести школу укоју је дете, односно ученик уписан о намери да за
своје дете од следеће школске године организује наставу код куће. Школа је дужна да организује
полагање разредних испита из свих предмета у складу са наставним планом и програмом .Основно
школско образовање и васпитање код куће мора да обезбеди остваривањепрописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа. За ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који стиче образовање код
куће остваривањем индивидуалног образовног плана са прилагођеним стандардима, образовање
иваспитање код куће обезбеђује остваривање прилагођених стандарда. Настава може да се остварује, на
захтев родитеља, односно старатеља и као настава надаљину.О образовању на даљину школа одлучује
на основу расположивих средстава, потребних за овај вид образовања и васпитања. Школа води
евиденцију о образовању и васпитању ученика код куће и на даљину.
Ближе услове за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће инаставе на
даљину прописује министар.
Основни ресурс наставе на даљину је информационо-комуникациона технологија, чија је употреба у
настави у уобичајеним околностима, можемо рећи, и даље недовољна. Можда је почетна несигурност и
наставника и ученика током актуелне наставе на даљину везана и за ово недовољно истражено поље
образовно-васпитног рада сада са онлајн наставом има игромне могућности.
Када сагледамо начине организације наставе на даљину, учење у овим условима је више од изазова, али
итекако реално остварљиво и добродошло. Како би лакше увидели разлике између наставе у учионици
(класичне наставе) и наставе на даљину, која је заснована на употреби информационо-комуникационих
технологија, важно је сагледати их у целости. У настави на даљину у ванредним ситуацијама узраст
ученика је полазна тачка за избор информационо-комуникационих канала који су најпогоднији.
Практичари указују из непосредног искуства у настави на даљину на то да ученицима у првом циклусу
музичког образовања и васпитања више одговара комуникација путем онлајн група, као што су Вибер
(Viber), Воцап (WhatsApp), Фејсбук (Facebook) групе и сл. Када је реч о старијим узрастима, ослањање
на онлајн платформе је пожељно уз процену могућности ученика да се ослоне на ИКТ у породичним
околностима. У сваком случају, при планирању наставе на даљину неопходно је проценити личне,
социјалне и срединске капацитете ученика у одељењу/ма. Корисно је и да се ученици подстичу на
уочавање начина на које одређене недостатке у ресурсима могу да отклоне, самостално или уз помоћ
вршњака/одраслих (стручних сарадника, наставника, родитеља).
Школа ће образовно васпитни рад ускладити са упутством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја како би се оставрила безбедност у пуном обиму када је реч о спречавању ширења епидемије
ковида 19, где се предузимају мере надлежног министарства у циљу очувања здравља и спречавања
ширења епидемије. Школа ће сарађујући са другим школама размењивати информације у циљу што
боље организације образовно васпитног рад са ученицима поштујући препоруке.
Имајући у виду да се настава на даљину у време ванредног стања због корона вируса организовала
онлајн наставници/професори су подигли компетенције на овом пољу па ако буде било потребе за
организацијом онлајн наставе или наставе од куће планираће се детаљније оваква организација насатве
ослањајући се на искуства током ванредног стања због корона вируса током прошле две школске
године.
На основу резултата анкете Завода за унапређивање образовања и васпитања на узорку од 15.000
наставника, стручних сарадника и директора, у претходном периоду највећи број наставника је користио
Гугл учионицу као систем за организовање онлајн учења (преко 52% свих испитаника).
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Да би наставници успешно користили Гугл учионицу неопходно је да школе активирају услугу Google G
Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене
онлајн дискове за похрањивање података, неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број
Гугл алата…)
Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе, али се у пракси показало да због недостатка
техничке подршке компаније Гугл, која нема представништво у Србији, процедура за регистрацију и
активацију услуге није била једноставна великом броју школа.
Завод за унапређивање образовања и васпитања је обезбедио менторску подршку школама,
наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу
ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на новом Националном образовном
порталу.
Музичка школа "Станислав Бинички" је у јулу 2021. године остварила успешну регистрацију и
активацију услуге G Suite for Еducation.

22. ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Музичку школу активно похађа око 30 ученика чија активност зависи од личних обавеза, па у неким
ситуацијама ученици један разред завршавају за годину, а неки за две године. Ученици пријављују
испите у јануарском, јунском и августомском року, а потом приступају полагању испита. Ученици током
године у зависности од безбедности (здравствене) имаће могућност да присуствују часовима солфеђа,
теорије музике...
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

23.

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор је орган управљања школом, који именује и разрешава оснивач односно Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Школски одбор има 9 чланова, и то 3 члана из
реда запослених, 3 представника родитеља ученика и 3 представника локалне самоопураve. Чланом 57.
Закона о основама система образовања и васпитања утврђена је надлежност Школског одбора:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и
васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи;
6) расписује конкурс и бира директора;
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Школски одбор ће у току школске 2021/2022. године одржати три редовне седнице, са обавезним
следећим тачкама дневног реда:
Август-септембар

усвајање Извештаја о раду школе у школској 2021/2022.
години

Усвајање Извештаја о раду директора школе

доношење Годишњег плана рада школе;

разматрање успеха ученика на крају школске године

разматрање потребе за кадровима у новој школској
години
Фебруар

усвајање завршног рачуна МШ“Станислав Бинички“, за
2022.годину.

усвајање извештаја Комисије за попис имовине и
средстава МШ“Станислав Бинички“, Београд са стањем на дан
31.12.2022.године
Мај

доношење одлукe о ђачком фонду
У зависности од потреба редовног пословања школе и доношења одлука из надлежности Школског
одбора, у току школске године могу да се одржавају и ванредне седнице Школског одбора.
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24.

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља је саветодавно тело, које у свом саставу има 11 чланова. У надлежност Савета родитеља
спадају следећа питања:
успех ученика
школски календар
концертне активности и други јавни наступи ученика
сарадња, коју школа остварује са сродним културно-уметничким институцијама
питања која се односе на услове рада и напредовање ученика
Август

Упознавање са извештајем о раду школе
Упознавање са ГПРШ
Упознавање са извештајем о раду директора

Септембар

Избор нових чланова савета родитеља
Информисање родитеља о школским активностима,
такмичењима, постигнућима, актуелностима

Фебруар

Упознавање са завршним рачуном и коришћењем средстава
ђачког фонда
Информисање родитеља о школским активностима,
такмичењима, постигнућима, актуелностима

Мај

Доношење одлуке о ђачком фонду.
Информисање родитеља о школским активностима,
такмичењима, постигнућима, актуелностима

25.

Председник
школског
одбора
Секретар
директор
Председник
успеху, школског
одбора
Секретар
Председник
школског
успеху, одбора
Секретар
Директор
Председник
успеху, школског
одбора
Секретар
Директор

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Документ израђен на основу Правилника о стандардима компетенција директора
установа образовања и васпитања Сл. гласник 38/2013 и Развојног плана школе 2022/2026.
године
I Област:

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

II Област:
III Област:
IV Област:

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦО
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

V Област:
VI Област:
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I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.1. Развој културе учења
1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.3 Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика

АКТИВНОСТИ
- Стварање безбедне средине у
школи уз поштовање Препоручених
мера превенције COVID-19 које је
израдио Институт за јавно здравље
„Милан Јовановић Батут“
- Прављење распореда часова

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током целе године

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор, педагог, помоћно особља,
сви запослени, ученици

август и септембар
2022. године

директор, помоћник директора,
наставници

- Планирање мастер класова за током целе године
ученике
- Организација културне и
током целе године
концертне делатности
- Инструктивно-педагошки рад

током целе године

- Организација ваннаставних
активности
- Сарадња у идентификацији
даровитих ученика, координација и
учешће у раду са даровитим
ученицима
- Праћење ученика са тешкоћама у
раду и понашању.
Предлагање
одговарајућих активности.
- Праћење припрема за такмичења
ученика у земљи и иностранству
- Анализа рада и извештај о успеху у
1. полугодишту, мере за даљи рад
- Избор учесника за концерт Мала
школа бонтона велика дворана КНУ
- Организација Новогодишњих
концерата ученика на свим
одељењима школе
- Организација Такмичења „Звуци
флауте“ меморијал Сања Трајковић
у школи
- Организација припреме и прославе
школске Славе - Свети Сава

током целе године

руководиоци стручних већа, директор,
наставници, ученици
директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета, ученици
директор, педагог, помоћник
директора
одељењске старешине

током целе године

директор, наставници, педагог

током целе године

директор, наставници, одељенске
старешине, педагог

током целе године

наставници главног предмета

децембар

директор, помоћник директора,
одељењско веће, педагог
Педагошки колегијум бира тачке на
преслушавању
Стручна већа бирају тачке за концерте

- Избор учесника за концерте
поводом Дана школе
- Припреме за прославу Дана школе
– (свечани концерт у сали

март-април

децембар
децембар
децембар

Директор, помоћник директора,
педагог, наставници флауте

јануар

директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Педагошки колегијум бира тачке на
преслушавању
директор, помоћник директора,
руковидиоци стручних већа,

март, април, мај
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Београдске филхармоније и концерт
ученика основне школе у мају 2023.)
- Организација 11. Такмичења
„Бинички“ у школи

наставници, ученици
март

- Организација Републичког
такмичења у школи

март-април

- Организација Такмичења „Мех
Фест“
- Увид и праћење припрема за
Такмичење „Звуци флауте“
меморијал Сања Трајковић
- Увид и праћење припрема за
Такмичење „Бинички“

Фебруар-мај

- Увид и праћење припрема за
Републичко такмичење

септембар-април

- Увид и праћење припрема за
такмичење „Мех Фест“
- Увид и праћење припрема за
Фестивал ЗМБШС, избор такмичара
за екипу школе
- Учешће у организацији
превентивних активности (ученици,
родитељи, наставници)
- Анализа проблема у вези са
оцењивањем, педагошкоинструктивни рад и сарадња са
наставницима у циљу отклањања
истих. Увид у комплетну
документацију наставника.
- Поправка инструмената
- Богаћење нототеке, наставак на
дигитализацији нотног садржаја
- Учешће у осмишљавању анкета у
оквиру самовредновања,
статистичка обрада података
анкетирања у оквиру
самовредновања
- Иницирање активности интерног и
екстерног стручног усавршавања

Децембар - мај

- праћење изостанака ученика

током целе године

Септембар-децембар
септембар-март

октобар-мај
планирано 5
аудиција
током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници хармонике
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници флауте
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници хармонике
директор, Педагошки колегијум,
педагог
директор, помоћник директора,
одељењске старешине,педагог

током целе године

директор, помоћник директора,
одељењске старешине, педагог

током целе године
током целе године

зависи од врсте инструмента
нототекар, уз надзор директора и
педагошког колегијума
директор, помоћник директора,
педагог, Стручни актив за
самовредновање

током целе године

током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, тим за професионални развој
запослених
директор, помоћник директора,
педагог, одељењске старешине,
одељењско и наставничко веће

II Област:
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
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2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Планирање пројеката у Школи
септембар 2022.
директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум
- Праћење израде Летописа школе
током целе године
директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, педагог
- Праћење ажурирања сајта школе
током целе године
директор, помоћник директора
- Састанци стручних актива и
септембар, фебруар
чланови тимова и актива са
Тимова
(по потреби чешће)
координаторима
Школски одбор, Савет родитеља,
- Увођење нових предмета / класа (
Септембар - октобар Директор, помоћник директора,
Харфа и Гитара) у процес рада
педагог, педагошки колегијум,
Стручна већа, Тимови и активи школе
- Увођење нових наставника у
по потреби
директор, ментори, педагог
процес рада
- Израда предлога организационе
септембар
директор, помоћник директора
шеме обављања свих послова у
школи
- Подела задужења и решења о
током целе године
директор
радним обавезама
- Формирање и допуна стручних
септембар
директор, чланови тимова са
тимова и актива
координаторима, педагог
- Утврђивање распореда часова за
септембар
помоћник директора, директор,
све облике рада и дежурства
педагог
наставника, увид у планове и
распоред
- Припреме и руковођење седницама септембар, новембар, директор, помоћник директора,
Наставничког већа
децембар, март, мај,
педагог, наставници
јун, август, а по
потреби и чешће
- Припреме и руковођење
сваког месеца, а по
директор, помоћник директора,
Педагошким колегијумом
потреби и чешће
руководиоци стручних већа
- Утврђивање броја часова редовне
септембар
директор, помоћник директора
наставе, допунског и додатног рада
и ваннаставних активности
- Анализа реализације васпитно
новембар, децембар, Одељењска веће шкооле, педагог,
образовног рада – на крају сваког
април, јун
класификационог периода
- Преглед педагошке документације током целе године
директор, помоћник директора,
- преглед и анализа
педагог
- Праћење реализације активности
током целе године
директор, помоћник директора,
из Развојног плана
педагог, сви наставници
- План уписа у ОМШ за наредну
децембар 2022.директор, помоћник директора,
школску годину
фебруар 2023.
Педагошки колегијум
- Израда извештаја о раду директора јануар 2023.
директор
у 1. полугодишту
- Израда различитих извештаја за
у зависности од
директор, помоћник директора,
потребе педагошких и друштвених
потребе
педагог
институција
- Контрола података из
током целе године
директор, помоћник директора,
информационог система школе, базе
педагог, сви наставници
података ученика
- Организација припрема за
јануар - мај 2023.
директор, помоћник директора,
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полагање пријемног испита у
музичку школу
- Организација и план рада око
уписа ученика у први разред
основне школе
- Информатор за ученике завршног
разреда о упису у СМШ
- Анализа успеха и дисциплине
ученика завршног разреда ОМШ
- Израда плана испита и радних
обавеза за мај и јун
- Утврђивање комисија за годишње
испите
- Праћење годишњих, пријемних,
поправних, разредних испита
- Предлог плана рада школе за
наредну школску годину
- Организација годишњих,
поправних и разредних испита
- Израда распореда рада, плана
задужења и решења о радним
обавезама наставника
- Израда Извештаја рада школе за
школску 2022/23. годину
- Израда Извештаја директора за
школску 2022/23. годину
- Организациони послови око
припреме за почетак школске
године

Педагошки колегијум
септембар - мај

током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, Педагошки колегијум,
наствници
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници
директор, педагог, одељењско веће

април, мај 2023.

директор, помоћник директора

април, мај 2023.

директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа
директор, помоћници директора,
одељењске старешине
директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, педагог
директор, помоћник директора,
педагог руководиоци стручних већа
директор, помоћник директора

септембар - мај

мај, јун, август 2023.
август 2023.
август 2023.
август 2023.
август 2023.

август 2023.

директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, секретар,
педагог, одељењске старешине,
руководиоци стручних актива и тимова
директор

директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, секретар,
педагог, нототекар, одељењске
старешине
- Израда Годишњег плана рада за
август 2023.
директор на основу анализе и
школску 2023/24. годину
закључака реализације претходног и
визије развоја Школе
- Редовно ажурирање програма
током целе године
директор, секретар и задужена лица за
Министарства просвете - ЈИСП
рад у ЈИСП-у
- Редовно ажурирање података у ес
током целе године
директор, помоћник директора и
Дневнику
координатори за ес Дневник
- Редовно ажурирање интерне базе
током целе године
помоћник директора, педагог,
података о ученицима - SOFT
координатори за ес Дневник
III Област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
АКТИВНОСТИ

август 2023.

- Израда плана стручног усавршавања
за школску 2022/23. годину

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
2022.

- Подизање нивоа дигиталне

током целе
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писмености запослених

школске године

сви наставници којима је потребна
помоћ у подизању дигиталне
писмености

- Анализа планова рада наставника

током целе
школске године
током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог
директор школе, помоћник директора,
педагог

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Контрола планова и реализација
допунског и додатног рада

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Контрола ес Дневника

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог и координатори

- Анализа рада припремног разреда

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог, председник стручног већа
за теорију

- Преглед школске евиденције и
документације

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Анализа текућих васпитнообразовних проблема и помоћ
наставницима у успешнијем васпитнообразовном деловању
- Праћење реализације наставе, посета
часовима редовне наставе

- Седнице одељењских већа – анализа
на крају сваког
директор школе, педагог Педагошки
извештаја о успеху и реализацији
класификационог
колегијум, одељењска већа
ГПРШ
периода
IV Област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМИ ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Припрема за избор Савета
септембар 2022.
одељењске старешине ОМШ,
родитеља
родитељи
- Одржавање редовних седница
више пута у току
директор, помоћник директора,
Савета родитеља – припрема и
године
секретар, педагог, родитељи
учешће
- Родитељски састанак на нивоу
септембар 2022.
одељењске старешине у основној
целе школе - израда смерница и
школи (наставници главног предмета –
упутстава - на нивоу сваке класе
свака класа посебно)
- Родитељски састанак за ученике
септембар 2022.
Директор, помоћник директора,
првог разреда основне музичке
педагог
школе – на нивоу одсека
- Припреме и учешће на седници
септембар, јануар, директор, секретар
Школског одбора
март, јун
- Сарадња са општином Савски
рок у зависности
директор, помоћник директора,
венац
од захтева у
секретар, носиоци пројеката
пројекту
(наставници)
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- Сарадња са наставницима и
родитељима

током целе године

Помоћник директора, педагог,
одељењске старешине, директор има
увид
директор

- Сарадња са локалним и
током целе године
републичким институцијама
- Организовање сарадње са
током целе године директор, помоћник директора,
основним школа и предшколским
руководиоци стручних већа,
установама
наставници, ученици
- Сарадња са музичким и
по позиву
учешће на активима директора
балетским школама Београда
- Сарадња са Заједницом
по позиву
учешће на скупштинама ЗМБШС
музичких и балетских школа
Србије (ЗМБШС)
- Сарадња са Удружењем
по позиву
Директор, наставници
музичких и балетских педагога
Србије УМБПС
- Родитељски састанак и подела
јун 2023.
директор, помоћник директора,
диплома ученицима завршних
одељењске старешине, наставници,
разреда ОМШ
родитељи, ученици
- Сарадња са МПНТР, ШУ
током целе године директор, помоћник директора,
Београд, Друштво директора
секретар
V Област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесимa
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Редовно ажурирање података у
ЈИСП-у

Током цегодине

- Израда цене услуга за
финансирање у шк. 2022/23.
години
- Израда финансијског плана

септембар 2022.

Запослени са сертификатом за приступ
и унос података у ЈИСП, директор има
увид
директор, Школски одбор

децембар 2022/јануар
2023. године
септембар - децембар
2022.

директор школе, шеф рачуноводства

децембар 2022. и јун
2023.

директор, шеф рачуноводства

од децембра 2022. до
фебруара 2023.

шеф рачуноводства, директор има
увид

- Израда Плана јавних набавки за
2023. годину

децембар 2022.

- Увид у израду завршног рачуна
- Израда извештаја ФУК-а за
2022. годину
- Увид у анализу шестомесечног

фебруар 2023.
март 2023.

директор, шеф рачуноводства,
представници агенције која за школу
ради јавне набавке
директор, шеф рачуноводства
директор, секретар

децембар 2022. и јун

директор, шеф рачуноводства

- Израда плана набавке опреме,
наставних средстава и плана
инвестиционог одржавања
- Анализа обављања
административно-финансијских
послова
- Припрема за израду завршног
рачуна
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финансијског пословања школе
- План радова у школи за време
школског распуста

2023.
мај, јун 2023.

Директор, Школски одбор у сарадњи
са Саветом родитеља и Педагошким
колегијумом у зависности од потреба
директор, шеф рачуноводства

- Реализација плана опремања
фебруар 2023.
инвентаром и училима
VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Организација израде и
током целе године
директор школе, помоћник
ажурирање нормативних
директора, секретар школе
аката школе
- Анализа кадровских
септембар 2022.
потреба за следећу школску
годину
- Контрола кадровских
послова, активности везане септембар 2022.
за радно - правне односе
запослених: израда уговора
о раду, решења о отказу
уговора, уговора о извођењу
наставе, пријаве и одјаве
запослених код НСЗ и сва
друга решења којим се
уређују права, обавезе и
одговорности запослених.
- Израда ЦЕНУС-а
до 15. септембра 2022.

директор

- Упознавање са актима
приспелим у току школског
распуста

септембар 2022.

директор, секретар

- Израда друге фазе Плана
интегритета
- Праћење нових прописа из
области образовања и
упознавање колектива са
тим прописима.
- Расписивање конкурса за
упражњена радна места
- Усклађивање школских
аката са новом законском
регулативом
- Контрола и увид у израду
решења за менторе и
спровођење поступка за
полагање испита за
лиценцу,

октобар 2022.
током целе године

директор, секретар, радна група за
израду Плана интегритета
секретар, директор

по потреби

директор, секретар

до назначених рокова

секретар

по потреби

секретар, директор, педагог, ментор
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Ђорђе Милошевић
директор Музичке
школе ''Станислав Бинички''
26. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Време
Садржаји програма рада
Остваривања
Програмирање рада школе
 Израда предлога Годишњег плана рада школе -учешће
јуни
 Израда предлога извештаја о раду школе -учешће
јули
 Консултације и помоћ наставницима у изради појединих програма
август
 Израда инструмената за праћење остваривања програма рада школе
септембар
 Упознавање колектива са новинама које у везане за образовни васпитни рад
 Праћење оставривања Стандарда квалитета рада установе и других правилника.
Организационо-материјални задаци
 Општа и педагошка организација васпитно-образовног рада
 Учешће у имплементацији упутстава и препорука надлежних
 Учешће у изради општих аката и годишњег извештаја о пословању школе
октобар
 Рад на откланању недостатака уочене у раду школе у току школске године
новембар
 Рад у стручним органима, тимовима...
децембар
 Настава оријентисана на исходе-остваривање, праћење кроз индивидуалну размену
информација
 Информисање о развијању међупредметнх компетенција, могућностима за
остваривање пројектне и тематске наставе
Педагошко-инструктивни рад
 Посета часовима редовне, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности с
Током године циљем увида у организацију наставног рада и процене квалитета остварених исхода,
циљева.
 Посета часовима наставника почетника, нових наставника и млађих наставника ради
помоћи у остваривању програма
 Индивидуални разговори са наставницима након посећених часова ради помоћи у
планирању, програмирању и остваривању, као и примени појединих метода и облика рада
у настави
 Посета отвореним и угледним часовима,
 Саветодавни рад са родитељима и ученицима којима је потребна подршка
 Ангажовање у васпитном раду са ученицима.
 Пружање помоћи у раду разредним старешинама, стручним органима
Аналитички рад
 Праћење реализације програма рада свих субјеката програмирања кроз унапређење
Током године плана и реализације
 Контрола ажурности вођења педагошке документације
 Праћење активности акредитованих програма – Стручног усавршавања
 Праћење примене школског календара
 Активности везане за реализацију Школског развојног плана
 Помоћ у изради анализе успеха ученика и предлог мера
Рад у стручним органима школе
 Педагошко-инструктивни послови у раду стручних већа и на седницама стручних
током
органа
године
 Праћење рада тимова школе
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 Праћење реализације стручног усавршвања
 Помоћ у рганизацији ваннаставних активности (преслушавања, концерти, аудиције,
такмичења, смотре...)
Рад на педагошкој документацији
 Увид у планирање и писмено припремање наставника за непосредни рад са
током
ученицима
године
 Контрола вођења педагошке документације: дневника рада и матичне књиге
 Израда извештаја о раду школе
 Помоћ административној служби у изради статистичких извештаја
Стручно усавршавање
 Учешће на семинарима и саветовањима
током
 Праћење Закона о ОСОВ, Закона о раду и подзаконскох аката надлежних
године
министарстава
 Учешће у обукама и другим стручним активностима.
Сарадња са институцијама и организацијама
током
године

27.

 Сарадња са родитељима, надлежним институцијама града Београда, школама,
културним институцијама..
 Присуство седницама у општини-интерсекторска сарадња
 Сарадња са другим установама са којима школа има дугогодишњу сарадњу
 ...

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА
Одељењско веће чине сви наставници.

ВРЕМЕ
Септембар

Новембар

Децембар
Јануар

Април

Јун

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
 План рада
 Додатна и допунска настава
 Разно
 Успех ученика на првом класификационом периоду (први и
други циклус)
 Изостанци,дисциплина и васпитне мере
 Анализа сарадње са родитељима
 Реализација часова
 Разно
 Успех ученика на крају првог полугодишта(први и други
циклус)
 Изостанци,дисциплина и васпитне мере
 Анализа сарадње са родитељима
 Реализација часова
 Разно
 Анализа успеха на крају трећег класификационог периода(први
и други циклус)
 Изостанци,владање и васпитне мере
 Реализација часова
 Анализа сарадње са родитељима
 Разно
 Успех ученика на крају школске године(први и други циклус)
 Изостанци,владање и васпитне мере
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Чланови
Чланови
већа
Чланови
већа

Чланови
већа

Чланови
већа

Чланови
већа
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Август

28.








Похвале и награде ученицима
Реализација часова
Анализа сарадње са родитељима
Разно
Организација ванредних испита
Договор о планирању рада за наредну школску годину

Чланови
већа

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

У току школске године 2022/2023. током организације седница педагошког колегијума у циљу
превенције ковида користиће се све мере заштите како би се обезбедило заустављање ширења
ковида и очувала безбедност вих чланова. По потреби и у складу са мерама које прописују
надлежни школа ће организовати реализацију седница уз коришћењ дигиталних канала
комунукације.
Педагошки колегијум је стручни орган у чији састав улазе директор школе, стручни сарадници и
руководиоце стручних већа/актива. Колегијум разматра сва питања и предлоге Наставничког већа и
делује као оперативни орган у периоду између седница Наставничког већа. Седнице Педагошког
колегијума се одржавају према потреби, а најмање четири пута годишње.
Седнице Педагошког колегијума ће се одржавати према потреби. На седницама ће се разматрати питања
која се односе на стање по класама, поделу предмета на наставнике, избор школске литературе, распоред
рада, одржавање музичких инструмената, приправнички стаж, менторство и стручен испите
приправника, као и друга питања из надлежности Педагошког колегијума.
На седницама Педагошког колегијума разматрају се питања из делокруга рада Наставничког већа и
припремају се материјали за седнице. То се, пре свега, односи на стање по класама и распоређивање
ученика, анализу остваривања наставног плана и програм, успех ученика, припреме за годишње испите,
као и пријемне испите за упис у нову школску годину. У току месеца маја Педагошки колегијум
утврђује план испита и одређује испитне комисије, а такође одређује термине пријемних испита, услове
и рокове уписа ученика. Педагошки колегијум се бави и организацијом прославе Дана школе и одређује
задужења у вези са концертним наступима ученика.
Време

 Активности

Септембар













Новембар







Задужени Начин
праћења
Директор Записници
Помоћник Извештаји

Израда плана рада Педагошког колегијума
План мера за превенцију ковида-примена
директора
Помоћ приправницима и одређивање ментора
Чланови
Анализа плана рада стручних већа
педагог
Предлози за опремање школе
Стање по класама
Фонд часова
Стручно усавршавање
Превенција у школи
Организација наставе
План мера за превенцију ковида-примена, анализа Директор
Помоћник
стања
директора
Концерти
Чланови
Стање по класама
педагог
Смотре
Такмичења
Стручно усавршавање
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Јануар

 План мера за превенцију ковида-примена, анализа
Директор
стања
Помоћник
 Стручна литература
директора
 Такмичења
Чланови
 Стање по класама
педагог
 Убрзано напредовање
 Унапређивање квалитета рада школе

Записници
Извештаји

Мај

 План мера за превенцију ковида-примена, анализа
стања
 Смотре
 Јавни наступи
 Промоција школе
 Остваривање програма
 Пријемни испити
 Стручно усавршавање
 Превенција у школи
 Реализација наставе за време превенције и спречавања
ширења ковида-реализација донетих мера
 Стање по класама

Записници
Извештаји

29.

Директор
Помоћник
директора
Чланови
педагог

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Наставничко веће је најшири стручни орган школе који сачињавају наставници и стручни сарадници.
Директор школе сазива и руководи седницама Наставничког већа без права одлучивања. Наставничко
веће :
 утврђује предлог Годишњег план рада школе,
 разматра извештај директора школе, одељенских старешина, стручних сарадника, стручних већа и
актива,
 разматра извештај о раду школе;
 стара се о организацији васпитно-образовног рада,
 врши поделу одељења и часова на наставнике,
 даје предлог директору за распоређивање прекобројних часова на наставнике,
 предлаже три представника из редова запослених за Школаски одбор,
 разматра распоред часова,
 доноси одлуке о уџбеницима и приручницима одобреним од Просветног савета РепубликеСрбије,
 усваја календар образовно васпитног рада школе за текућу годину;
 утврђује календар такмичења и обезбеђује услове за њихово припремање,
 утврђује план стручног усавршавања наставника и стручног сарадника,
 предлаже разредне старешине/класе, руководиоце стручнох већа и актива,
 даје мишљење Школском одбору за избор директора школе,
 доноси одлуке о похваљивању и награђивању и изриче васпитно-дисциплинске мере из
својенадлежности,
 анализира степен опремљености школе наставним средствима и другом дидактичком опремому
односу на норматив,
 разматра и усваја извештаје о постигнутим резултатима на крају класификационих периода идоноси
мере за превазилажење уочених тешкоћа у циљу унапређивања васпитно-образовнепраксе школе,
 разматра резултате рада стручних органа и стручних сарадника школе,
 одобрава предузимање мањих истраживачких пројеката и испитивања са циљем свестранијег
сагледавања узрока одређених проблема који се јављају у раду ученика и наставника;
 разматра и усваја структуру четрдесеточасовне радне недеље наставника и стручних
сарадника;
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разматра резултате добијене истраживањима и с тим у вези доноси одговарајуће мере,
утврђује распоред испита и именује испитне комисије,
разматра и усваја Годишњи извештај о раду школе и утврђује мере за превазилажење уочених
тешкоћа и проблема у раду,
 додељује похвале и дипломе ученицима,
 оцењује резултате наставника и стручних сарадника и предлаже похвале и награде и напредовање у
складу са прописима,
 изриче васпитно-дисциплинске мере када је то утвршено актима школе;
 оцењује извештај о реализацији свих садржаја рада из Годишњег плана, а на крају класификационих
периода утврђује мере за унапређење рада и превазилажење проблема и недостатака,
 обавља и друге послове предвиђене Статутом школе.
Поред понуђених садржаја Наставничко веће је у обавези да разматра и питања из области савремене
педагошке литературе и врши и друге послове који му закономи под законским актима буду стављене
поднадлежности.
У току школске године 2022/2023. током организације седница наставничког већа у у циљу
превенције ковида користиће се све мере заштите како би се обезбедило заустављање ширења
ковида и очувала безбедност вих чланова. По потреби и у складу са мерама које прописују
надлежни школа ће организовати реализацију седница уз коришћењ дигиталних канала
комунукације-онлај седнице
Време
СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

 Активности

Задужени Начин
праћења

 Организација наставе
Директор
 Стање по класама
 Потребе за побољшањем услова рада у новим Помоћник
директора
условима
Шефови
 Годишњи план рада школе-разматрање
одсека
 Извештај о раду школе-разматрање
 Извештај о раду директора-разматрање
 Превенција у школи
 Први класификациони период
 успех ученика на првом класификационом
периоду.
 стање по класама, утврђивање ученика који се
спремају за наступајућа такмичења и ученика који
убрзано напредују.
 други класификациони период
 успех ученика на првом класификационом
периоду.
 стање по класама, утврђивање ученика који се
спремају за наступајућа такмичења и ученика који
убрзано напредују.
 одређивање термина аудиција и преслушавања за
такмичења, смотре ученика.
 Стручно усавршавање наставника, семинари и
скупови.
 извештај и анализа успеха ученика на првом
полугодишту.
 стање по класама, извештаји о протеклим
смотрама.
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Записници
Извештаји

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Записници
Извештаји

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Записници
Извештаји

Директор
Помоћник
директора

Записници
Извештаји
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 припреме за Републичко такмичење, Фестивал Шефови
одсека
музичких школа, такмичење „Бинички“.
 одређивање термина школских такмичења.
АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

АВГУСТ

30.

 трећи класификациони период
 успех ученика на крају трећег класификационог
периода.
 стање по класама, извештаји о успеху ученика који
су убрзано напредовали и полагали испите.
 припреме за Дан Школе
 преслушавање за Фестивал МШ, припреме за
Републичко такмичење.
 пријемни испити, услови и термини уписа у нову
школску годину
 одређивање термина годишњих испита.
 верификација успеха и дисциплина ученика
завршних разреда, ученици који настављају
школовање.
 анализа резултата протеклих такмичења.
 Прослава Дана школе.
 Превенција у школи
 Четврти
класификациони период, анализа
резултата рада и успеха ученика на крају школске
године
 одређивање броја нових ученика и распоређивање
по класама
 усвајање плана и програма за следеђу школску
годину.
 извештај о раду школе у протеклој школској
години.
 извештај о раду директора у протеклој школској
години.
 доношење плана рада за нову школску годину,
школски календар.
 извештај о прегледу документације.
 молбе.
 стање по класама, распореди часова, избор шефова
актива.
 потребе за кадровима у новој школској години.
 разматрање успеха ученика на крају школске
године.
 самовредновање и план стручног усавршавања.
 разно.

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Записници
Извештаји

Записници
Извештаји

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Записници
Извештаји

Директор
Помоћник
директора
Шефови
одсека

Записници
Извештаји

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА

Стручна већа, у чији састав улазе наставници главног предмета или групе сродних предмета, у свом
делокругу врши следеће:
- распоређују ученике по класама и групама
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- врше избор уџбеника и друге литературе и предлажу Наставничком већу
- предлажу план стручног усавршавања наставника и прате улешће својих чланова у реализацији
програма усавржавања у оквиру актива, градских актива, стручних друштава и удружења.
- доносе закључке о оцени педагошко-васпитног рада наставника;
- предлажу директору школе састав испитних комисија
- програмирају и планирају образовно-васпитни рад, израдом глобалних и оперативних планова за
редовну наставу, допунски и додатни рад, јавне наступе, такмичења и остале слободне активности
- остварују координацију и корелацију наставе главног предмета и теоретских предмета;
- оперативно разрађују критеријуме оцењивања и знања ученика, руководећи се стручним
упутствима
- пружају помоћ наставницима приправницима
- информишу своје чланове о савремним облицима, методама и средствима организације образовноваспитног рада и примењују их у раду
- остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, изостанци, тешкоће у
савлађивању нставних програма) и предузимају мере за доследније и успешније остваривање
плана и програма образовно-васпитног рада.
Руководиоци стручних већа (шефови одсека) руководе радом већа:
- у поједначним контактима са предметним наставницима путем обиласка наставе
- на седницама стручних већа разматрају стручну проблематику и успех ученика
- преко тематских седница реализују један вид стручног усавршавања
- припремају извештаје о успеху ученика у класификационим периодима
- у договору са осталим члановима већа предлажу Наставничком већу учченике и наставнике за
похвале и награде
- планирају учествовање наставника на стручним семинарима
- проучавају и прате нове наставне планове и програме.
У току школске године 2022/2023. током организације седница стручних већа у циљу превенције ковида
користиће се све мере заштите како би се обезбедило заустављање ширења ковида и очувала безбедност
вих чланова. По потреби и у складу са мерама које прописују надлежни школа ће организовати
реализацију седница уз коришћење дигиталних канала комунукације.

31.

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА, СОЛО ПЕВАЊА, ГИТАРЕ, ХАРМОНИКЕ И
УДАРАЉКИ

Руководилац већа: Ивана Радуловић
Септембар
 Састанак стручног већа
 Утврђивање фонда часова сваког наставника и распореди према постојећем броју
часова
 Заједнички родитељски састанак ( по одељењима ) за родитеље првака
 Прављење распореда часова
 Превенција у школи
Октобар
 Састанак стручног већа
 Текућа питања и стање по класама
 Планирање семинара и стручних предавања
 Планирање школских такмичења и смотри
Новембар
 Састанак стручног већа
 Успех ученика на првом клaсификационом периоду
 Договор о терминима и преслушавањима за предстојећа такмичења
 Евидентирање ученика који планирају убрзано напредовање
 Смотра технике ученика III – VI разреда флауте
 Текући проблеми
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Децембар

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

 Састанак стручног већа
 План аудиција за новогодишњи и Светосавски концерт
 Организација истих концерата
 Смотра IV, V и VI разреда гитаре
 Смотра технике ученика III и IV разреда кларинета
 Планирање такмичења Бинички за ученике соло певања
 Такмичење флаутиста „Сања Трајковић“
 Превенција ученика
 Састанак стручног већа
 Успех ученика на крају I полугодишта
 Аудиција за Светосавски концерт
 Светосавски концерт
 Преслушавање за републичко такмичење
 Преслушавање ученика за такмичење " Даворин Јенко " и Ваљево
 Текући проблеми
 Састанак стручног већа
 Стање по класама
 Преслушавање за остала такмичења
 Текућа питања
 Стручни семинар посвећен републичком такмичењу
 Евидентирање ученика и аудиција за фестивал
 Успех ученика на III кл.периоду
 Термини наступа ученика на републичком такмичењу и такмичењу у школи "
Даворин Јенко "
 Међународно такмичење ,,Миодраг Азањац“
 Стручни семинар за гитару , посета Gitar Art festival
 Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“, Ваљево
 Школско такмичење – дувачи
 Школско такмичење – гитара
 Школско такмичење – соло певање
 План концерата фестивалске екипе
 Текућа питања
 Састанак стручног већа
 Преслушавање за фестивал
 Преслушавање ученика за такмичења у наредном периоду
 План организације концерата поводом Дана школе
 Стручни семинар за соло певаче
 Учешће на републичком такмичењу
 Састанак стручног већа
 Аудиција за Дан школе ( почетком маја )
 Припрема ученика за пријемни испит за упис у средњу музичку школу
 Концерти поводом Дана школе (крај маја )
 Термини годишњих испита по одељењима
 Пријемни испит за ученике 1.разреда
 Превенција
 Састанак стручног већа
 Одржавање годишњих испита за ученике 3.,4.,5.,6. шестогодишње, 2.,3., и 4.
разреда четворогодишње и 2. двогодишње школе
 Смотра ученика 1.и 2. разреда шестогодишње, 1. разреда четворогодишње и
двогодишње школе.
 Одржавање накнадних испита
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Август

Током године

32.

 Успех ученика на крају школске године
 Осврт на резултате са завршених такмичења
 Стање по класама и анализа потребе за ученицима 1. разреда
 Анализа годишњег рада овог одсека
 Пријемни испит за прваке
 Превенција ученика и свих запослених
 Састанак стручног већа
 Стање по класама
 Августовски испитни рок
 Припреме за нову школску годину
 Посете концертима Београдске филхармоније
 Посете позориштима
 Стручно усавршавање :
 договор о програму стручног усавршавања
 усавршавање наставника у оквиру актива путем предавања
 усавршавање наставника путем семинара
 праћење нових достигнућа из музичке педагогије
 набавка стручне литературе
 примена стручне литературе
 упознавање са савременим методама, облицима и средствима наставног рада
 планирање похађања семинара
 анализа стручног усавршавања
 Сарадња са дувачким секцијама других школа
 Организовање концерата у вртићима и основним школама

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ГУДАЧКОГ ОДСЕКА

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

АКТИВНОСТ
 Састанак стручног већа.
 Подела ученика по класама, фонд часова настаникa,
 Заједнички родитељски састанак по одељењима за родитеље првака.
 Распоред часова.
 Превенција у школи
 Састанак стручног већа.
 Планирање смотри и такмичења
 Договор о стручним предавањима, семинарима.
 Састанак стручног већа.
 Резултати првог тромесечја.
 Текући проблеми.
 Састанак стручног већа.
 Смотра технике IV иV разреда.
 Преслушавања за предстојећа такмичења
 Преслушавање и аудиција за Новогодишњи концерт.
 Превенција у школи
 Састанак стручног већа.
 Сумирање резултата на крају првог полугодишта.
 Преслушавања за такмичења
 Аудиција за Светосавски концерт.
 Организација такмичења „Бинички“.
 Текући проблеми.
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Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Август

33.




























Састанак стручног већа.
Стање по класама.
Припреме за Фестивал и будућа такмичења.
Такмичење "Бинички“.
Састанак стручног већа.
Прво преслушавање за Фестивал.
Текући проблеми.
Састанак стручног већа.
Школско такмичење.
Преглед резултата завршених такмичења.
Тромесечје, стање по класама.
Друго преслушавање за Фестивал.
Припреме ученика шестог разреда за пријемни испит.
Састанак стручног већа.
Аудиција за Дан школе.
План и припреме за одржавање годиишњих испита.
Предрок годишњих испита (за рекреативну наставу).
Превенција у школи
Састанак стручног већа.
Одржавање годишњих испита.
Пријемни испiти.
Анализа годишњег рада гудачког одсека.
Састанак стручног већа.
Стање по класама.
Августовски испитни рок.
План и припреме за предстојећу школску годину.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активности
- Састанак стручног већа.
- Подела ученика по класама, фонд часова настаника
- Распоред часова.
- Заједнички родитељски састанак за први разред.
- Планирање такмичења «Бинички».
Превенција у школи
- Састанак стручног већа.
- Разговор и избору између понуђених акредитованих стручних семинара.
- Планирање смотри и такмичења.
- Састанак стручног већа.
- Преслушавање за такмичења.
- Резултати првог тромесечја.
- Смотра ученика клавирскод одсека.
- Састанак стручног већа.
- Припреме и преслушавање за предстојећа такмичења.
- Аудиције за Новогодишњи концерт.
Превенција у школи
- Састанак стручног већа.
- Стање по класама, текућа питања.
- Сумирање резултата на крају провог полугодишта.
- Преслушавања и припреме за такмичења.
- Аудиција за Светосавски концерт и такмичење «Бинички».
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Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

Август

34.

- Састанак стручног већа.
- Припреме за Фестивал и остала такмичења.
- Припрема такмичења «Бинички».
- Састанак стручног већа.
- Могућа организација Републичког такмчења.
- Састанак стручног већа.
- Школско такмичење I-VI разреда.
- Аудиције за Фестивал и такмичења.
- Припреме завршних разреда за пријемни испит.
- Припреме за Дан школе.
- Састанак стручног већа.
- Аудиција за Дан школе.
- План и припреме за одржавање годиишњих испита.
- Пријемни испити по одељењима.
- Текућа питања.
- Састанак стручног већа.
- Одржавање годишњих испита.
- Одржавање пријемних испита.
- Анализа годишњег рада клавирског одсека.
Превенција у школи
- Састанак стручног већа.
- Стање по класама.
- Накнадни испитни рок.
- Припреме за нову школску годину.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

Месец

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар

Активности
 Састанак стручног већа
 Утврђивање фонда часова наставника
 Подела ученика по класама
 Распоред часова
 Превенција у школи
 Договор о стручним усавршавањима
 Акредитовани семинари
 Међупредметне компетенције – упознавање
 Текући проблеми
 Састанак стручног већа
 Успех ученика на крају првог класификационог периода
 Пропозиције за такмичење «Бинички» год.
 Евидентирање ученика за убрзано напредовање
 Пријава и припрема ученика за Републичко такмичење
 Састанак стручног већа
 Републичко такмичење из солфеђа – резултати и анализа
 Припрема ученика за новогодишњи и Светосавски концерт
 Успех ученика на крају другог класификационог периода
 Семинари – стручна усавршавања у организацији школе
 Превемција у школи
 Светосавски концерт
 Убрзано напредовање ученика
 Текући проблеми
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Фебруар

Март

Април

Maj

Јун

Август

У току године















































Припрема ученика за сва ваншколска такмичења.
Организација такмичења «Бинички»
Планирање и организација школског такмичења ученика
Такмичење „Бинички“
Школско такмичење
Припреме за Међународна такмичења (Међународно у организацији
УМБШС, Корнелије, Екипно Нови Сад...)
Припреме хора за републичко такмичење (учешће сваке друге шк. године)
Састанак стручног већа
Успех ученика на крају трећег класификационог периода
Анализе и резултати одржаних такмичења
Припрема за смотру првог (шестогодишње, четворогодишње), другог
(шестогодишње, четворогодишње) и трећег (четворогодишње) разреда
Припреме за Дан школе (план организације концерата)
Припрема ученика за полагање пријемног испита за упис у СМШ
Учешће хора на републичком такмичењу (сваке друге шк. године)
Састанак стручног већа
Дан школе
Планирање термина и припреме за годишње испите
Полагање пријемног испита ученика припремног разреда
Пријемни испит за ученике првог разреда
Одређивање испитних комисија
Превенција у школи
Међупредметне компетенције – упознавање
Пријемни испити за упис у СМШ
Састанак стручног већа
Успех ученика на крају школске године (четвртог класификационог
периода)
Одржавање годишњих испита, aнализа и резултати
Смотре првог (шестогодишње, четворогодишње), другог (шестогодишње,
четворогодишње) и трећег (четворогодишње) разреда
Одржавање накнадних испита
Осврт на резултате са завршених такмичења
Пријемни испит за ученике првог разреда
Анализа годишњег рада овог одсека
Састанак стручног већа
Утврђивање фонда часова наставника
Августовски испитни рок
Припреме за нову школску годину
Стручно усавршавање :
договор о програму стручног усавршавања
усавршавање наставника у оквиру актива путем предавања
усавршавање наставника путем семинара
праћење нових достигнућа из музичке педагогије
набавка стручне литературе
примена стручне литературе
упознавање са савременим методама, облицима и средствима наставног
рада
планирање похађања семинара
анализа стручног усавршавања
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СТРУЧНI AKTIВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

35.

Циљ рада актива је анализа и процена усклађености ГПР за текућу школску годину са ШРП и анализа
и процена усклађености школских програма са ГПРД и ШРП-а
Активности

Временска
динамика

Начин праћења
реализације

Почетак
године
Током
године

Присуство

Чланови
Чланови
Наставничког већа

Током
године

Евидентирање

ПП служба
Директор
Чланови Тима

Током
године

Евиденција
о
посети часовима



Формирање стручног актива

Наставничко веће



Упознавање са правилницима и
актуелним закониским новинама
Исходи-остваривање
Стандарди
Међупреметне
компетенцијеразвијање
Актуелна
питања
око
организацијке ОВ рада у новим
условима превенције ковида
Прикупљање планова редовне
наставе, допунске, додатне, ...
ради анализирања истих
Актуелна
питања
око
организацијке ОВ рада
Рад на осмишљавању нових
планова, праћења, педагошке
документације који ће бити у
функцији
унапређивања
појединих сегмената образовноваспитног рада у зависности од
актуелних потреба
Актуелна
питања
око
организацијке ОВ рада
Израда новог школског програма
за наредни циклус

Чланови
Правник
Директор














36.

Носиоци
активности

Актив,
тимови, Крај
одсеци-координисана школске
израда
Током
евалуација Чланови
године
Школских

Финална
оставрености
програма
Праћење оставрености свих Чланови
елемената школаског програма

Током
године

Школска
документација

Школски
програм
Записници
седница

са

Записници
седница

са

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, јединице локалне самоуправе
и родитеља. Стручни актив чине представници наставника. Стручни активи се старају о осигурању и
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада школе у складу са развојним планом који је донет на
пет година, прате остваривање програма образовања и васпитања, вреднују резултате рада наставника,
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прате и утврују резултате рада ученика и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада у
складу са законом и Статутом.
Школским развојним планом 2022-2027 акценат је стваљен на унапређивање свих кључних област
рада школе.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1:
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Заједнички састанци
тимова/већа/колегијумаусаглашавање планирања

Информисање свих
запослених о садржају
школских докумената
(ШРП, Школски програм,
ГПРШ, Извештај о раду
школе, појединачни
извештаји...)
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Организовање часова
допунске и додатне наставе
кроз вршњачко учење
Организовање часова
редовне наставе - гостујући
ученици (вршњачко учење)
Формативно и сумативно
оцењивање ученикахоризонтална размена
искуства

Носиоци
активности
Чланови тимова
Педагог
Шефови одсека
Директор
Помоћник
директора

Наставници
Директор
Помоћник
директора

Носиоци

Наставници
Шефови одсека

Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи
Чланови тимова
информисани о
активностимаизвршено
ускађивање потреба
на ниво школе кроз
минимално један
заједнички
састанак90% запослених
детаљно упознато
са садржајем
докумената, око
50% учествовало у
изради истих
Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи
Наставници
прилагођавају
Захтеве у настави
ученицима

Шефови одсека
Педагог
Поможник
директора
наставници

Наставници
формативно и
сумативно оцењују
ученике

Реализација угледних и
иновативних часова

Наставници
Шефови одсека

По одсецима се
организују посете
часовима/активност
има/преслушавањи
ма/симулацијама...

Прилагођавање захтева
могућностима и потребама
ученика

Наставници,
Педагог
Шефови одсека

Наставници
прилагођавају
захтеве потребама
ученика

Динамика оцењивања
ученика током школске
године

Директор школе
Помоћник
директора
Педагог

Наставници у
поштују динамику
оцењивања
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Мерила за вредновање

Време
реализације

Записници
Планови тимова, већа

Током школске
године

Мејлинг листа
запослених
Службене вибер групе

Почетак
шолске године
Крај школске
године

Мерила за вредновање
Припреме за час
Извештаји о посећеним
часовима
Евалуационе листе са
посећених часова
Записници стручних
већа
Примери формативних
оцена у ес дневнику
(активности ученика)
Припрема за час
Евалуационе листе са
посећених часова
(педагога, психолога,
директора,
помоћника директора,
колега)
Фотографије/видео
записи
Припреме за час
Евалуационе листе са
посећених часова
(педагога, директора,
помоћника директора,
колега)
Евиденција наставника
о оцењивању
Електронски дневници
образовно-васпитног

Време
реализације

континуирано

континуирано

континуирано

континуирано

Континуирано
током школске
године
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рада

Израда плана стручног
усавршавања наставника са
акцентом на наставу,
технике учења, безбедност
деце, сарадњу, примену
савремених алата

Наставници,
педагог директор,
помоћник
директора

Стручно
усавршавање се
планира за сваку
школску годину

Извештај о стручном
усавршавању

Сви запослени
који непосредно
раде са
ученицима,
директор,
помоћник
директора,
педагог, секретар
Наставници
Шефови одсека
Тим за
професионални
развој

Извештај о
стручном
усавршавању –
појединачни се
достављају на крају
школске године

Мотивација ученикаедукација о могућим
начинима мотивисања
ученика за већа постигнућа
кроз размену искуствантерне и екстерне едукације

Промоцоја музичких
инструмената у
припремним разредима али
и другим основним
школама
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3:
ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Промовисање резултата и
постигнућа ученика
(концерти, такмичења у
школи, Београду, на нивоу
Републике, инострана
такмичења...)
Школа све запослене
благовремено информише о
актуелним планираним
такмичењима, наступима,
концертима, смотрама,...
Укључивање посебно
надарених учениака у
државне и интернационалне
пројектне активности,
кампове, летње школе,
зимске школе (истражити

Наставници
Шефови одсека

Носиоци

Задужени за
летопис,
друштвене
странице школе,
сајт
Мејлинг листе
родитеља и
ученика
Шефови одсека
Директор
Помоћник
директора
Шефови одсека
Директор
Помоћник
директора

- Индивидуални план
стручног усавршавања

Појединачни извештаји

Успех ученика је
бољи у односу на
раније школске
године
Већи број ученика
учествује у
концертним и
другим
активностима
школе
Одржана бар једна
промоција
инструмената
ученицима
припремног разреда

Анализа успеха са
компаративним
приказом
Број укључених
ученика
Резултати са
такмичења
Записници са састанака

Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи

Мерила за вредновање

Почетак
школске
године
Јун, август
сваке школске
године

Два пута

Једмом
годишње
Фотографије

Време
реализације

Ученици,
наставници и
родитељи су
упознати са
резултатима
успешних
ученика

Школски сајт
Летопис
Записници са седница
Годишњи извештај о
раду школе

Сви запослени
информисани о
предстојећим
догађајима шефова
одсека, мејлови
Надарени ученици
на пољу музичког
образовања
учествују у
посебним
активностима

Мејлови
Обавештења
Сајт

континурано

Фотографије
Дописи
Мејлови

По потреби у
складу са
понудом
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могућности у земљи и
иностранству)

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4:
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Успостављање сарадње са
најчешће бираним средњим
музичким школама

Представљање занимања из
света музике, уметности,
културе

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5.
ЕТОС

Носиоци

Директор,
Шефови одсека
Помоћник
директора

одељењске
старешине,
педагог
помоћник
Носиоци
активности

Тематски родитељски
састанци

Наставници
Шефови одсека

Праћење актуелнности
система у вези превенције
насиља, дискриминације,
дигиталне заштите ученика,
превенције трговине
људима и децом као и друго

Тим за заштиту
ученика од
насиља и
дискриминације

Информисање ученика,
запослених и наставника о
поштовању правила
понашања, одговорности,
обавезама и правима кроз
различите канале
комуникације (састанци,
брошуре, сајт, мејлинг
листа)
Промоција успешних:
ученика, наставника,
наступа, концерата,
такмичења, манифестација,
едукација... кроз дигиталне
и писане канале
комуникације

Тим за заштиту
ученика од
насиља и
дискриминације

Директор
Шефови одсека
Помоћник
Особа задужена за
одржавање сајта

Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи
Остварена сарадња
Идентификација
ученика за наставак
школовања
Појединачно
информисање
ученика
заинтересованих за
даље школовање
Информисање о
току уписа у средње
музичке школе
информисање
ученика
информисање
родитеља
информисање
запослених
Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи
Реализован бар
један тематски
састанак на
годишњем нивоу
Запослени су
информисани о
актуелним
превентивним
активностима
Ученици су
информисани од
стране одељењских
старешина
Запослени, ученици,
родитељи су
информисани о
правилима,
обавезама,
одговорностима,
правима
На сајту школе као
и у извештају о раду
школе али и у
летопису
брошурама налазе
се информације које
промовишу
ученике,
наставнике,
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Мерила за вредновање

Спискови ученика
Обавештења
Прослеђени материјали

Обавештења
Брошуре
Флајери
Материјали
сајт
Мерила за вредновање

Време
реализације

континуирано

континуирано

Време
реализације

Записници у ЕС
дневнику
брошуре

Једном
годишње

Две до три активности
годишње
Записници
Извештаји
материјали

Континуирано

Две до три активности
годишње
Записници
Извештаји
материјали

Континуирано

Сајт
Извештај о раду школе
Летопис

Током школске
године
континуирано
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наступе, концерте,
такмичења,
манифестације,
едукације...
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ И
МАТЕРИЈАЛНИМ
РЕСУРСИМА
Планирање набавке
наставних средстава

Носиоци
активности

Директор,
помоћник
директора,
Шефови одсека
Секретаријат
школе

Успех ученика и наставника
се
промовише

Директор,
Секретаријат
школе

Текуће одржавање
школских зграда (фасаде,
зидови, намештај, кречење,
подови, степеништа,
столарија, двориште, текуће
хигијенско одржавање
просторија,...)
Одељење А
Одељење Б
Одељење Сењак

Директор,
Секретаријат
школе

Умрежавање- праћење рада
стручних органа, тимова,
већа кроз умрежавање истих
и размена информација

Директор
Помоћник
директора
педагог

Aктивности везане за
спровођење плана
интегритета кроз подизање
транспарентности рада

Директор
Секретаријат
Шефови одсека
Помоћник
директора

37.

Критеријуми за
Вредновање –
очекивани исходи

Мерила за вредновање

Планира се набавка
наставних средстава

Записници са седница

Успешни ученици и
наставници су
обухваћени неком
врстом награде
(похвале,
захвалнице,
дипломе..)
Годишње
планирање
одржавања
школских објеката
Школа је безбедна
за све
Школа се одржава и
прате се
континуирано
потребе у
одржавању
Сви органи школе
функционишу кроз
састанке и
организовање
планираних
појединачних и
заједничких
активности у школи
Запослени
информисани о
ставакама које се
односе на
функционисање
рада школе

Извештај о раду школе
Записници са седница
Сајт
Интернет
Летопис
Извештај о раду школе

Записници са састанака
Појединачни извештаји
о спроведеним
планираним
активностима
Једном до два пута
годишње
Мејлинг листа
Сајт
Интерни
комуникациони канали

Време
реализације

Почетак
школске
године

Током школске
године

Континуирано

Током школске
године

континуирано

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Кроз сарадњу у тиму и са другим тимовима утврдити области вредновања али и које
активности пратити током остваривања
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Циљ и задаци

Активности

Сарадниц
и

Начин

Динамик
а

Резултати

Документ
ација

 Формиеање ТИМА
 Идентификовање
активности
и
начина рада Тима у
складу
са
новонасталим
мерама које је
донело МПНТР
 Заједнички
састанак
са
члановима других
тимова у циљу
утврђивања
смерница
за
праћење
(самовредновање)
 Одбир питања из
приручника
или
осмишљавање
садржаја упитника,
интерјуа и др.

Састанак
чланова тима

Чланови

Договор

Крај
аугуста

Формиран
тим

Записник
са
састанка

Начин
се Прво
прописује у тромесечј
приручнику е,
седница

Истакнуте
јаке и слабе
стране ове
области

Записник
Тима и
записник
Одељенс
ког већа

Увид у све Континуи
активности
рано
школе
прво
тромесечј

Свако ради Записниц
договорено и
и
закључци

Састанци,
неформални
разговори

Континуи
рано

Састанци,
неформални
разговори

Континуи
рано

Боља
Бољи
сарадња у резултати
колективу
у
свим
секторим
а
Свако ради Записниц
договорено и,
мејлови

Утврђене
Тим
смернице
за
области
вредновања као
и
активности
које
ћемо
пратити

Састављање
анкете,
анкетирање,
обрада података
и
израда
извештаја
,
 Анализа
на Анализирати и Тим
поткрепити
Директор
заједничком
састанку
тима доказима
добијене резултате активност
директора
 Предлог мера
 Презентовање
резултата
на
седницама
 Сарадња
са Консултације са ПП
служба
стручним органима ПП службом
Заједнички
Тим
школе, тимовима
састанци
 Подршка
другим
тимовима
у
реализацији
праћења
планираних
активностиминимално
два
пута годишње
 ИЗВЕШТАВАЊЕ

38.

Дефинисање
Тим
активности које
воде
унапређивању
стандарда

Полугоди
ште

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
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а
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Циљ: Обезбеђивање и унапређивање интерног система квалитета у образовно-васпитној установи кроз
праћење реализације планираних активности и утврђивање смерница које воде развоју установе на свим
пољима. План је реално оставрљив и у условима ванредног стања.
Активност

Време

Начин
реализације

Тим
 Формирање Тима
 Мере за превенцију КОВИДА 19 и примена
истих током реализације ОВ рада

Септемб
ар

Дискусија

 Размена информација са члановима других Тим
тимова о њиховим активностима и мере за
превазилажење уочених проблема

Септемб
ар

Дискусија

 Упознавање колектива/нових чланова са
стандардима квалитета рада установе
 Постигнуће ученика на класификационим
периодима, такмичењима-анализа
 Предлози
за
унапређивање
уочених
недостатака
 Развијање међупредметних компетенција могућности
 Стандарди компетенција наставника
 Стручно усавршавање запослених
 Епидемиолошке мере
 Анализа рада стручних већа, педагошког
колегијума, стручних акктива, тимова
 Анализа постигнућа ученика на крају
наставне
године
и
сугестије
за
унапређивање
 Анализа
остварености
планираних
активности (ШРП, ШП, ГПРШ)
 Како
смо
развијали
међупредметне
компетенције
 Идентификовање
смерница
за
унапређивање квалитета рада школе
 Стручно усавршавање-праћење
 Извештавање

Децемба
р/ јануар

Анализа
Тим
прикупљених
података
Тим у сарадњи
са
наставницима/у
читељима

Мај/јун

Анализа
Тим
прикупљених
података
Тим у сарадњи
са
наставницима/у
читељима

39.

ПЛАН РАДА ТИМА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Учесници

ЗА

Тим
ОВ
НВ

Тим
ОВ
НВ

РАЗВОЈ

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ

Реализатор
и/одговорн
е особе
Директор
Стручни
сарадници
Директор
Стручни
сарадници

КОМПЕТЕНЦИЈА

И

Циљ је развијање међупредметних компетенција и предузетничког образовања (Европска
комисија користи овај термин) код ученика првог и другог циклуса основног образовања и васпитања
где предузетничко образовање омогућва развој карактеристика личности које чине основу
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предузетничког духа (креативност, смисао за иницијативу, спремност за преузимање ризика,
самосталност, самопоуздање, лидерство, тимски дух...); подизање свести ученика о могућностима
самозапошљавања у будућности и предузетништву као опцијама за пословну каријеру након завршетка
школовања; рад на конкретним предузетничким пројектима и активностима; стицање специфичних
пословних вештина и знања о томе како основати предузеће и успешно га водити. Предузетничко учење
односи се на стицање знања о покретању властитог пословног подухвата и подразумева и
финансијску писменост.
Међупредметне компетенције:
1. Рад с подацима и информацијама
2. Решавање проблема
3. Сарадња
4. Дигитална компетенција
5. Одговоран однос према здрављу
6. Компетенција за учење
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Естетичка компетенција
9. Комуникација
10. Одговоран однос према околини
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
План је реално оставрљив и у условима ванредног стања.
Активност

Учесници

Време

 Упознавање
са
свих
11 Наставници
међупредметних компетенцијастручна
већа,
педагошки
колегијум, нови чланови

 Примена пројектне и тематске
наставе
и
развој
међупредметних компетенција
и предузетништва у праксимогућности,
предлози
за
испробавање
 Пројекат
,,Како
бити
успешнији?
 Развијање
међупредметне
компетенције
одговорно
учешће
у
демократском
друштву,,Дан
безбедног
интернета'', правила понашања
 Развијање
естетичке
компетенције- смотре, јавни
наступи,
концерти,
такмичења...

Током
године

Сви
наставници

Сви
наставници
ученици

Фебруа
р

Фебруа
и р

 Предности
и
недостаци
реализације
међупредметног Наставници
повезивања
и
развоја
предузетништва у праксиидентификовање

Мај/јун
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Начин
реализације
Индивидуално
групно

Реализатори/од
говорне особе
Педагог
и
наставници
који су прошли
обуку
за
програме
наставе
и
учења

Размена
искуства
на Чланови Тима
Наставничком/о
дељењском већу

Заједничка
израда
зидних Сва одељења
новина на тему
превенције
дигиталног
насиља

Дебата

Чланови Тима
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активности/смерница
за
унапређивање
 Извештавање тима, анализа
Наставници
прикупљених података

40.

Мај/јун

Дебата

Чланови Тима

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Визија савремене школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ
осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши и квалитетнији ниво.
Стручно усавршавање ће се одвијати:
 На нивоу школе кроз праћење предавања и едукативних садржаја предвиђених радом
Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова,
извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога и директора са
приправницима;
 Ван школе кроз учешће на aкредитованим и другим активностима.
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе постаје императив школе која
се развија. Наставницима/ стручним сарадницима/директору је ово знање неопходно ради личног
стручног усавршавања и квалитетнијег извођења наставе. Стручно усавршавање наставника ће се
обављати у оквиру акредитованих програма али и кроз огледне часове, стручна предавања… Свакако да
и сами наставници томе могу највише допринети и кроз своје индивидуално усавршавање праћењем
савремених педагошких достигнућа преко стручне литературе и педагошких часописа. Применом
савремене наставне технологије и методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу
у многоме допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада.
Професионални развој наставника и стручних сарадника подразумева стално развијање компетенција
ради квалитетнијег обављања посла, унапређивања развоја деце/ученика и нивоа постигнућа ученика.
Један од ослонаца у развоју квалитета образовања су и компетенције наставника и стручних сарадника
као мера знања, вештина и ставова чије поседовање доприноси успешном учењу, развоју и добробити
деце и ученика.
Описи компетенција конкретизовани кроз размишљање о сопственом раду, треба да буду водич у
процени потреба запослених у образовању и одређивању приоритета у стручном усавршавању. У складу
са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника стручно усавршавање оствариваће се похађањем програма обуке из одговарајућих
предмета и области ради развијања:
 компетенција за уже стручну област (К1
 компетенција за подучавање и учење (К2),
 подршку развоју личности детета и ученика (К3) и
 комуникацију и сарадњу (К4).
У Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника каже се: Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које
подразумева
стицање
нових
и
усавршавање
постојећих
компетенција
важних
за
унапређивање образовно- васпитно, васпитног, стручног рада и неге деце. Сам Правилник истиче да се
лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника сачињава на основу
самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног
сарадника.
Приликом планирања важно је ускладити:
1. Интересе и потребе утврђених на националном нивоу – приоритетне области
2. Интересе и потребе деце и ученика
3. Интересе и потребе установе
4. Развијеност компетенција за професију
5. Резултате самовредновања и вредновања квалитета рада установе
6. Оствареност стандарда постигнућа

77

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

7. Финасијске капацитете
Преглед могућих акредитованих активности које се могу реализовати: семинари, трибине, конгреси,
научни скупови, сусрети, конференције, акредитована стручна/студијска путовања, зимске/летње школе,
сабори, симпозијуни, акредитована саветовања... Преглед могућих активности у оквиру интерног
(хоризонталног) стручног усавршавања које нису акредитоване, а које улазе у обавезна 44 сата
стручног усавршавања у установи на годишњем нивоу:: огледни/угледни часови, приказ
књиге/приручника/стручног часописа или чланка/резултата истраживања/дидактичког материјала,
израда пројекта, реализација пројектних активности, евалуација пројекта, пројекат у настави, приказ
студијског путовања/стручне посете,реализација истраживања, анализа истраживања,учешће у
истраживању других институција, остваривање програма од локалног/националног значаја,остваривање
програма огледа, излагање о савладаном програму/обуци, приказ блога/сајта/поста/аплета/друштвених
мрежа и др. Мултимедијалних садржаја, маркетинг школе (чланци о школи,леци, брошуре),
објављивање стручног/научног рада, учешће на конкурсима ''Креативна школа'', ''Дигитални час'',
''Научили на семинару применили у пракси''..., : пленарно предавање, презентација са дискусијом,
радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација, активно учешће у раду
општинских/градских/републичких актива и секција, рад у радним телима и групама које се баве
питањима образовања и васпитања, рад са студентима/приправницима...
Школа ће у зависности од својих новчаних средстава, и средстава од Градског секретаријата,
организовати акредитована стручна усавршавања за наставнике која су планирана кроз индивидуалне
планове СУ, док остале активности које нису акредитоване реализоваће се током године у складу са
личним плановима просветних радника.
План је реално оставрљив и у условима ванредног стања.
АКТИВНОСТ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Прикупљање података и формирање
базе података о активностима које су
запослени
похађали,
реализовали
током школске године на основу
индивидуалног праћења
Сарадња
са
нототекаром
ради
прибављања списка о часописима и
стручној литератури која се налази у
школи

Табела

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Тим
Наставници
Учитељи
Стручни
сарадници
у Тим
Директор
и Библиотекар

Увидом
постојеће
часописе
стручну
литературу,
библиографија
Идентификовање потребне стручне Списак
литератуте
Табела
Наставничко
веће
Присуствовање
презентацијама, Посета
активностима и праћење истих које се Евиденција
организују у школи али и ван школе
Учешће на одабраним семинарима, али Учешће
на
и онлајн стручним активностима, семинару
размена искуства у функцији стручног
усавршавања
Редовно информисање колектива о Информисање
приспелим понудама за СУ и
могућностима за реализацију
Праћење
усавршавања
свих Табеларни
запослених и утврђивање смерница за преглед
пружање помоћи колегама
Подношење извештаја о раду у Упознавањем
протеклој години
Наставничког
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ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА

Јун
Август

Септембар.
Октобар.

Тим
Директор

Октобар

Тим
сарадници

Током године

Чланови
колектива

Током године

Директор
Секретар

Током године

Чланови Тима
Директор

Током године

Тим
Сви запослени

Август
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Портфолио-прикупљање доказа

већа

Списак планираних активности екстерног и интерног стручног усавршавања дат је као прилог овог
документа. Индивидуални извештаји наставника и извештај о реализованим активностима стручног
усавршавања су били полазна основа за израду плана стручног усавршавања запослених.
41.

ПЛАН ТАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ
ЗАНЕМАРИВАЊА ИЗЛОСТАВЉАЊА

ОД

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,

НАСИЉА,

Тим ће својим активности ставити акценат на ставрање услова за:
оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и
свакодневном животу;
 развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог
мишљења;
 развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне
сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
 развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократси уређеном и
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних
вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
 развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне
равноправности и толеранције.
 оспособљавање да ефикасно и критички користимо научна знања и технологију, уз показивање
одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
 јачање капацитета да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креативно мишљење и релевантна знања;
 оснаживање да се препозна и уваже људска и дечја права и да будемо способни да активно
учествујемо у њиховом остваривању;
 оснаживање да ефикасно и конструктивно радимо као чланови тима, групе, организације и
заједнице.
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика
ризичног понашања, остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима,
запосленима, родитељима, односно старатељима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу
са утврђеним потребама. У остваривање програма укључују се и: физичка и правна лица са територије
јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, вршњачки посредници, као и лица
обучена за превенцију иинтервенцију у случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика
ризичног понашања; лица обучена за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и
занемаривања и других облика ризичног понашања и листу школа које су својим активностима постале
примери добре праксе у спровођењу програма.
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и
интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења
друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је
дужна да реализује слободне активности ученика. Слободне активности организују се у области науке,
технике, културе, музике, уметности, медија и спорта.
Одговорност установе за безбедност деце и ученика Установа је дужна да пропише мере, начин и
поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које
организује установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе. Установа је дужна
да спроводи мере, а ближе услове, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност
деце и ученика у установи као и свих оних који бораве у њој.
Правила понашања у установи –У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања
личности деце, ученика, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим радом и укупним
понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи. Понашање у установи и односи деце,
ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у установи.
Забрана дискриминације –У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају,
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке,
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верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета,
здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког
опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним
законом којим се прописује забрана дискриминације. Под дискриминацијом лица или групе лица сматра
се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање
права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење
разлика повлађивањем или давањем првенства. Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене
ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у
неједнаком положају. Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог,
ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и орган надлежан за припрему
прописа о људским и мањинским правима.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања –У установи је забрањено: физичко, психичко,
дигитално, сексуално и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко
кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. Под
насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и
достојанства личности детета и ученика или запосленог. Занемаривање и немарно поступање
представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и
ученика. Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика
примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. У установи је забрањен сваки облик насиља и
злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником,
стручним сарадником и другим запосленим. Због повреде забране против родитеља, односно старатеља
детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА
Активност

Време реализације

Задужени

Формирање тима

Почетак
школске Директор
године
школе
Пружање подршке у реализацији Током године
Чланови
активности
на
превенцији
тима
дискриминације

Начин
праћења
Решење
Записници
Тима

Пружање подршке у реализацији Током године
активности на превенцији и
насиља

Чланови
тима

Записници
Тима

Размена информација чланова
тима о успешности активности
које су реализоване на превенцији
насиља
Сарадња са другим тимовима н
априкупљању информација о
унапређивању превенције насиља
и дискриминације
Процена степена безбедности
ученика запослених на сва три
одељења по питању опште
безбедности,
насиља
и

Чланови
тима

Записници
Тима

године Чланови
тима

Записници
Тима

Чланови
са тима

Записници
Тима

Током године

Током
заједнички
састанци
Размена
информација
колегама

80

Очекивани
исходи
Формиран
тим
Планиране
активности на
превенцији
насиља
реализоване
Планиране
активности на
превенцији
насиља
реализоване
Анализа
успешности
реализованих
активности
Записници
Закључци у
записницима
Записници
Закључци у
записницима
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дискриминације
Укључивање Тима у ситуације
насиља (други и трећи ниво) као и
дискриминације у изради плана
заштите, осмишљавању активости,
сарадње са другим институцијама
Сарадња
са
родитељима
у
ситуацијама другог и трећег нивоа
насиља
и
свих
облика
дискриминације
Пружање саветодавне помоћи
наставницима
у
избору
активности у раду са ученицима и
родитељима
на
предузимању
активности појачаног васпитног
рада
Анализа
реализованих
превентивних и интервентних
активности и утврђивање мера за
унапређивање
Извештавање о раду тима

континуирано

Чланови
тима

Записници
Тима

Записници
Закључци у
записницима

континуирано

Чланови
тима

Записници
Тима

Записници
Закључци у
записницима

континуирано

Чланови
тима

Записници
Тима

Записници
Закључци у
записницима

Чланови
тима

Записници
Тима

Записници
Закључци у
записницима

Чланови
тима

Записници
Тима

Записници
Закључци у
записницима
извештаји

Самостално
чланови тима у
тиму
И у сарадњи са
другим тимовима
Крај
школске
године,
а
по
потреби и на прају
првог полугодишта

42.

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Активност

Начин
реализације
обуке обука

Онлајн
наставника,
платформа ,,Чувам
те!
Обука наставника
за
препознавање
дискриминације
Информисање свих
ученика родитеља о
саставу тима,
Обавезе
ученика,
родитеља,
наставника
Оснаживање
ученика
за
препознавање
дискриминацијеграђење поверења
Оснаживање
родитеља
за
сарадњу са школом
у
циљу
информисања
о

Интерна обука

Време
реализације
Током године

Током године

Решење

Почетак
школске
године
Флајери
Почетак
школске
године
Почетак
Саветодавни
школске
рад
са године
наставницима
Родитељски
састанак

У

Н

Р

Задужени

Начин праћења

+

Чланови
тима

сертификати

+

Чланови
тима

Списак

+

+

+

Чланови
тима

Записник

+

+

+

Чланови
тима

Записник

Чланови
тима

Записник

Чланови
тима

Записник тима
Записник
родитељског
састанка

+

Почетак
школске
године

+

81

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

неправилностима,
уоченим
проблемима у рдау
са њиховом децом
Обележавање
1.
Марта Светски дан
нулте толеранције
на дискриминацију
Реституција
–
материјал
за
родитеље
Позитивно
родитељство

43.

Дигитални
Март
материјал
у
виду порука

+

+

+

Чланови
тима
ОС

Записник Тима
сајт

Чланови
тима
ОС
Чланови
тима
ОС

Записник тима
материјал

Материјал

Током године

+

Дигитални
материјал

Током године

+

Записник тима
материјал

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА
И ЗЛОСТАВЉАЊА

Активност

Начин
реализације

Онлајн обуке наставника, Обука
платформа ,,Чувам те!
МПНТР
Обука
наставника
за
препознавање
дискриминације
Обука
наставника
за
препознавање
трговине
људима-ревидирана листа
индикатаора
Информисање ученика о
препозвању
трговине
људима
Информисање родитеља о
превенцији
трговине
људима
Информисање
свих
ученика
родитеља
о
саставу тима,
Превенција
дигиталног
насиља-онлајн материјал
за родитељ

Време
реализациј
е
Током
године

У

Н

Р

+

Задужени

Начин
праћења

Чланови
тима
наставници
Чланови
тима

Сертификати

Списак

Интерна
обука

Током
године

+

Интерна
обука

Током
године

+

Чланови
тима

Материјал
виде
материјал
Материјал
виде
материјал
Решење

Током
године

+

Чланови
тима
ОС
Чланови
тима
ОС
Чланови
тима

Флајери

+

Током
године
Почетак
школске
године
Током
године
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+

+

+

+

+

+

Чланови
тима
ОС

Списак

Материјал
записник
Материјал
записник
Записник
Записник
Сајт
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Дигитална писменост

Флајери

Обавезе
ученика, Флајери
родитеља, наставника
Оснаживање родитеља за
сарадњу са школом у циљу Родитељски
информисања
о састанак
неправилностима, уоченим
проблемима у рдау са
њиховом децом
Реституција –материјал за Материјал
родитеље
Позитивно родитељство

Дигитални
материјал

Обележавање
Дана Материјал
безбедног интернета
плакат

44.

Током
године

+

+

+

Почетак
школске
године

+

+

+

Чланови
тима
ОС
Чланови
тима

Записник
Сајт

Чланови
тима

Записник
тима
Записник
родитељског
састанка
Записник
тима
материјал
Записник
тима
материјал
Записник
тима
материјал

Почетак
школске
године

+

Током
године

+

Чланови
тима

Током
године

+

Чланови
тима

Почетак
другог
полугодиш
та

+

Чланови
тима

Записник

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Тим за инклузију својим деловањем допринеће јачању компетенција ученика који брже или спорије
напредују на образовно-васпитном односно васпитно-образовном плану. Тим ће активности базирати на
пружању помоћи тимовима који прате свако појединачно дете. Састави тимова за пружање додатне
подршке за свако дете зависиће од идентификованих потешкоћа, али важно је да у рад тих тимова буду
укључени сви они који директно или индиректно могу утицати на напредак ове деце. За колеге које се
буду укључивали по први пут у рад тимова, неопходно је додатно информисање о најзначајнијим
ставкама инклузивног образовања. Тим за инклузивно образовање и педагошко-психолошка служба ће
сваког заинтересованог упутити на литературу која се бави питањима инклузивног образовања:
Инклузија (лат. inclusio – укључивање, садржавање, обухватање, подразумевање) значи бити укључен,
обухваћен, припадати, бити с другима. У најширем смислу под овим термином се подразумева
припадност, односно укључивање особа са посебним потребама у све сегменте живота у својој ужој или
широј околини.
Инклузивно образовање подразумева хуманистички приступ образовању у смислу пружања једнаке
шансе за стицање знања свим ученицима, а уважавајући њихове различитости. Инклузивно образовање,
како је дефинисано од стране UNESCO-а, је систем образовања у коме се сви ученици с посебним
образовним потребама уписују у редовну наставу у оближњим школама и обезбеђују им се услуге
подршке и школовање засновано на њиховим могућностима и потребама.
Дете са посебним потребама је термин који се користи за дете које се укључује у посебне образовне,
медицинске или програме психо-социјалне подршке. Ово је најпрепознатљивији термин у пракси, иако
постоје неслагања око употребе. У неким земљама се инсистира на навођењу врсте развојне тешкоће
испред термина дете (нпр. слушно оштећено дете), а неке користе још општији термин дете коме је
потребна посебна друштвена подршка.
Индивидуални образовни план представља, у суштини, васпитно-образовни план рада за свако дете
коме је потребна подршка у инклузивном одељењу. Принцип индивидуализације је у овом случају
максимизиран, а ефекти су видљиви и мерљиви тиме колико се дете са посебним потребама осећа делом
целине и колико је напредовало у односу на сопствено претходно стање.
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Инклузивно образовање је неминовност и чињеница и саставни је део образовања и васпитања у свим
школама на територији земље. Значајне ставке програма:
Програм ће се примељивати кроз индивидуалне програме подршке који ће се тимски правити и
реализовати уз евалуацију сваког плана и програма;
 Од активнности родитеља, одељењског старешине, наставника као и стручне службе зависиће и
напредовање ученика;
 Праћење ће се одвијати кроз индивидуални рад ученика, документација ће у себи садржавати
детаљне описе процене и напредовања ученика али и евалуације активности;
 Препорука је да се одељењска већа већа састају искључив по овом питању ако има потребе, како
би утврдили које су активности најадекватније у напредовању сваког појединачног ученика;
 Ови индивидуални планови подршке су саставни део годишњег програма рада школе уз
поштовање правила о заштити података о личности.
Општи циљ рада Тима за инклузију је унапређивање квалитета живота деце / ученика са
потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, подстицање развоја све
деце уз девизу ''школа по мери детета''
Специфични циљеви: су примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи и о
безбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, талентоване и
маргинализоване деце.
Задаци тима за инклузивно образовање
 Доношење плана и програма рада
 Организовање активности на основу програма
 Сарадња са интерресорном комисијом
 Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за додатном
подршком
 Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација
 Вредновање остварености и квалитета програма рада
 Праћење вођења евиденције-педагошког досијеа ученика
 Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју као и талентованој деци
 Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју и талентованој деци
 Пружање додатне подршке наставницима у оквиру реализације стручног усавршавања на пољу
инклузивног образовања.
АКТИВНОСТ

НОСИОЦИ

Анализа реализације програма за инклузивно
образовање и рада тима за претходну школску
годину
Размена искуставпо одсецима о начинима
прилагођавања наставног процеса у појединим
ситуацијама
Пружање подршке наставницима у спровођењу
индивидуализације односно метода и техника у
раду са ученицима
Сагледавање потреба за израдом и применом
индивидуализације и ИОПа у првом и по потреби
и осталим разредима
Анализа актуелне школске ситуације на почетку
школске године

Тим за ИО
Тим за ИО
Шефови
одсека
Чланови тима
наставници

Руководилац
тима за ИО
ППслужба
Тим за ИО
Одељењске
старешине
ПП служба
Пружање додатне подрше ученицима кроз Тим
осмишљавање активности (за све ИОП-е)-по Одељењске
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НАЧИН
ВРЕМЕ
ПРАЋЕЊА
Евиденција тима, Август
извештаји
Евиденција, план Август
рада
Септембар
Евиденција, план континуира
рада
но
Опсервација
ученика,
Записник
База
података,
евиденције

Септембар
седнице

Имплементација
активности

Новембар
Мај

Септембар
Октобар
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потреби
Јачање професионалних компетенција наставника
путем размене искуства-хоризонтална размена
(онлајн ресурси)
Укључивање ученика којима је потребна подршка
у школске активности (концерти, манифестације,
јавни наступи...)-прилагођавање
Анализа актуелне школске ситуације на крају
школске године
Евалуација програма и предлог за
програма за наредну школску годину

45.

старешине
Тим за ИО

Тим
Одељењске
старешине
Тим за ИО
Одељењске
старешине
израду Тим за ИО

Извештаји,
евиденције

Током
године

Извештаји,
евиденције

Током
године

База
података, Мај
евиденције
Јун
Извештаји,
евиденције

Август
Септембар

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА

Циљ програма професионалне оријентације јесте оспособљавање ученика за доношење ваљаних одлука
о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота. Школа у сарадњи са
установaма за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно старатељима и ученицима у
избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати
њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања.
Садржаји програма Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и
њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања. Садржаји програма се
остварују кроз пет модула:
 Самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко
одговарајућег осмишљавања наставе и учења,
 Информисање о занимањима и каријери – припрема расположивих информација о занимањима на
структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана
одлука о избору занимања,
 Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – упознавање путева образовања и каријере
који воде ка остварењу жељеног занимања,
 Сусрети са светом рада – информисањем, онлајн ресурси, ресурси школе, локалне заједнице,
ресурси кроз сарадњу са родитељима...
 Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно доношење
одлуке о избору школе или занимања.
Начин остваривања програма Програм профисионалне оријентације за све ученике школе
реализоваће се кроз часове и саветодавни рад, индивидуално саветовање, групно саветовање, путем
плаката, флајера, промоцију сајтова ...
Активност

Ученици

Информисање ученика о +
могућностима
даљег
школовања-Путеви
каријере
Брошура
Информисање ученика и +
родитеља о могућностима
даљег школовања-Путеви
каријере
Материјал за одељењске
старешине
Саветодавни
рад
са +
ученицима и родитељима о

Родитељи

Наставници

+

+

Задужени

Начин
реализације
Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
разреда
Брошура

+

Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
разреда
Информације

+

Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
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могућностима
даље
каријере
Подршка
наставницима
/одељењским старешинама
о раду са ученицима на
пољу ПО
Информисање ученика и +
родитеља о току уписа у
средње
школе-пријемни
испити
Упознавање са средњим +
музичким школама на
територији београда

разреда
+

Информације

Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
разреда
Информације

+

Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
разреда
Информације

+

Педагог,
одељењске Саветодавни
старешине завршних рад
разреда
Информације

46. ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Посете часовима реализоваће се тимски или индивидуално директор, помоћник директора, педагог,
шефови одсека. Током посете и анализе часова фокус ће бити на самовредновању
Име и презиме
Живковић Мила
Савић Бојан
Живановић Верица
Стојковић Тамара
Рудић Маја
Солдат Лорета
Тимотијевић Катарина
Тодоров Даринка
Ловрић Цапарин Ниња
Ћирковић Јелена
Хаџиахметовић Сања
Нешић Соња
Ивановић Душан
Ђукић Велимир
Малетић Гордана
Пралица Јелена
Маројевић Горан
Крушевац Милена
Вучуревић Весна
Пејчић Тамара
Ивановић Ненад
Симоновић Александар
Колшинац Бојана
Јовановић Владан
Ивановић Јелена
Вујић Светозар
Делић Милош
Вукмановић Милена
Килибарда Јелена
Милошевић Бугариновић Ана

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
Гитара
Контрабас
Удараљке
Клавир
Клавир
Клавир
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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
А
С
С
С

Прво

Друго

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Симоновић Предраг
Живић Милош
Ивановић Гордана
Стикић Марјановић Соња
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
Симић Марија
Аћимовић Небојша
Ђекић Мина
Јанчић Сања
Радуловић Ивана
Миловић Дејан
Вујичић Неда
Живојиновић Лидија
Крстић Јасмина
Ђурђевић Ђурђица
Петра Божовић
Лончар Алекса
Бајчета Тања
Недовић Јелена
Ивановић Симоновић Ивана
Радосављевић Валентина
Манић Јелена
Штрбац Јелена
Невајда Јана
Марко Алтман/замена Ј.Килибарда
Милица Димитријевић/С.С.Марјановић
Соња Цветковић/Вељко Прибић
Марко Ђорђевић

47.

Клавир
Хармоника
Виолина
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
клавир
виолончело
клавир
УК

С
С
С
С
С
С
С
С
С
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
АБС
АБС
АБС
АБС
АБС
Б
А
С
А
А
А
Б
С
Б
А
С
АС

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНOГ САРАДНИКА-ПЕДАГОГА

Стручни сарадник-педагог учествују у пословима:
 планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
 праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног рада,
 рада са наставницима,
 рада са децом, односно ученицима и полазницима,
 рада са родитељима, односно старатељима,
 рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета,
односно ученика (ако их има),
 рада у стручним органима и тимовима,
 сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе,
 вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
ЦИЉЕВИ: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и
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принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања,
као
и
посебним
законима.
ЗАДАЦИ:
 Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовноваспитног рада,
 Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика,
 Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање
различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,
 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно- образовног 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 образовно-васпитног рада,
 Сарадњa 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.
АКТИВНОСТИ
(Сарадници за доле наведене активности биће наведени у оперативним плановима рада педагога )

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊEОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА,ОДНОСНО
ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ
Учествовање у изради предшколског, односно школског програма, односно програма
васпитног рада плана самовредновања и развојног плана установе,
Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих делова (организација и
облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и приоритетни задаци, програма стручних органа
и тимова,стручног усавршавања, рада стручних сарадника, сарадње са породицом, сарадње са
друштвеном средином, превентивних програма),
Припремање годишњих и месечних планова рада педагога,
Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања потреба деце, ученика, родитеља,
локалне самоуправе,
Пружање помоћи васпитачима у развијању програма, планирању и документовању васпитно –
образовног рада у васпитној групи у складу са развојним нивоом групе и специфичностима средине, а
у складу са потребама и интересовањима деце,
Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу, односно ученике,
Учествовање у избору и конципирању посебних и специјализованих програма предшколске установе,
Планирање организације рада установе у сарадњи са директороми других заједничких активности са
директором и другим стручним сарадницима,
Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама,
Учествовање у формирању група, избору и распореду одељења;
Планирање набавке стручне литературе, периодике и учешће у набавци и изради дидактичког
материјала, наставних средстава, ...
Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања њиховог финансирања и
примене,
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других облика образовноваспитног рада,
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, односно ученика,
медијског представљања и слично,
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада, , плана рада одељењског
старешине, секција,
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава,
Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који суупућени да понове
разред.
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
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Систематско праћење и вредновање васпитно – образовног, односно наставног процеса развоја и
напредовања деце, односно ученика,
Праћење реализације васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада,
Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових организационих
облика рада,
Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и
активности рада установе,
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана,
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника,
стручног сарадника...
Иницирање и учествовање у истраживањима васпитнo-образовне праксе које реализује установа,
научноистраживачка институција или стручно друштво у циљу унапређивања васпитно-образовног
рада,
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих програма васпитно–
образовног рада (програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних програма,
рада педагошко – психолошке службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином,
праћење рада стручних актива, тимова),
Учествовање у праћењу реализације остварености општих и посебних стандарда, постигнућа ученика,
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и предлагање
мера за њихово побољшање,
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, испитима за упис у средње
школе,
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним карактеристикама ученика,
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха,
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Пружање помоћи васпитачима, односно наставницимана конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака васпитно – образовног, односно образовно-васпитног рада,
Рад санаставницима на преиспитивању васпитно-образовне праксе, разматрањем педагошких приступа
и конкретних проблема васпитне праксе,
Пружање стручне помоћи наставницима на наунапређивању квалитета васпитно – образовног рада,
односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада ( уз
проучавање програма и праћење стручне литературе),
Укључивање у рад на естетском и педагошком обликовању простора
Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за имплементацију исхода, компетенција;
Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања и умења,
Мотивисање наставника на континуираностручно усавршавање и израду плана професионалног
развоја и напредовања у струци,
Анализирање реализације праћених активности у установи, часова редовне наставе у школама и
других облика васпитно – образовног, односно образовно- васпитног рада којима је присуствовао и
давање предлога за њихово унапређење,
Праћење начина вођења педагошке документације наставника,
Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика,
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са децом, односно ученицима којима је потребна
додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно ученицима са тешкоћама у развоју),
Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из осетљивих друштвених група кроз
развијање флексибилног става према културним разликама и развијање интеркултуралне осетљивости
и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на реализацију заједничких задатака,
кроз координацију активности стручних већа, тимова и комисија,
Пружање помоћи наставницимау остваривању задатака професионалне оријентације и каријерног
вођења и унапређивање тога рада,
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности, односно часоваи
примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним скуповима и
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родитељским састанцима,
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада плана рада одељењског
старешине...
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним карактеристикама нових
ученика
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја часа одељењске
заједнице
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породици;
Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за
лиценцу,
Пружање помоћи наставницимау примени различитих техника и поступака самоевалуације.

РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Праћење дечјег развоја и напредовања,
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин ангажованости детета односно
ученика),
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са ученицима око
промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса из редовног у ванредног ученика,
Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и пружање помоћи и
подршке,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању,
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу,
Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности,
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и активности стручних и
невладиних организација,
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно
коришћење слободног времена,
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота,
Учествовање у изради педагошког профила детета, односно учениказа децу односно ученике којима је
потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног плана,
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој
реализацији,
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше повреду правила понашања у школи
или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова,
односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права
РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези сa организацијом
и остваривањем васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада,
Припрема и реализација родитељских састанака,трибина,радионица са стручним темама,
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе (васпитно – образовни рад,
односно настава, секције, предавања, пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе,
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно ученицима са тешкоћама у
учењу, проблемима у понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији,
Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, конвенцијама, протоколима о заштити деце,
односно ученика од занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за правилан развој
деце, односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања установе,
Пружање подршке и помоћи родитељима у осмишљавању слободног времена деце, односно ученика,
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци,
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и давање предлога по питањима
која се разматрају на савету.
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
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,
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Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна
размена информација,
Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради
стратешких докумената установе, анализа и извештаја о раду школе,
Сарадња са дирекотром на расподели одељењских старешинстава,
Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у
установи,
Сарадња са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних
компетенција,
Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно
старатеља на оцену из предмета и владања.
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Учествовање у раду васпитно-образовног,наставничког већа, односно педагошког већа (давањем
саопштења, информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања и других
активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање васпитачких односно наставничких
компетенција),
Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.Учествовање у раду педагошког колегијума, и
стручних актива за развојно планирање и развој предшколског, школског програма, односно програма
васпитног рада,
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним и другим установама које
доприносе остваривању циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада
установе,
Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа,
Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских односа породице, установе и
локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце и младих,
Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација,
Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и организацијама које се баве
програмима за младе,
Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем
положаја деце и ученика и услова за раст и развој,
Сарадња са националном службом за запошљавање.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу,
Израда, припрема и чување посебних протокола,чек листа за праћење наставе и васпитних активности
на нивоу школе,
Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога,
Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи личне податке о
деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога,
Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне литературе и периодике,
праћењем информација од значаја за образовање и васпитање на интернету; учествовањем у
активностима струковног удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога и
психолога Србије, похађањем акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама,
трибинама, осмишљавањем и реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.
Препоруке за остваривањепрограма:
Све наведене области рада педагога саставни су део његовог годишњег плана и програма.
У зависности од врсте установе у којој ради, њених приоритета и специфичности педагог припрема
свој годишњи план програм рада као и месечне планове рада и води дневник рада.
Планови садрже: планиране активности по областима рада, време реализације, динамику рада,
предвиђене сараднике.
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При планирању треба имати у виду усклађивање плана са циљевима и задацима рада педагога и
приоритетима у раду односно прилагођавање планова рада актуелним и реалним условима у установи.
Педагог врши одабир облика и метода рада који обезбеђују остваривање планираних активности и
ефикасност у раду педагога. Стручни сарадник – педагог самостално процењује начина оставривања
планираних активности да у складу са проценом ситуације, својим стручним знањем и кодексом рада
педагога.
У савременој предшколској установи, односно школи потреба за учешћем педагога утимском раду је
израженија и свеобухватнија у раду на пројектима ради остваривања различитих задатака или
програма (у односу на досадашњи рад педагога у предшколској установи односно школи).
Тимски рад са осталим учесницима школског живота је једна од основних претпоставки успешног рада
педагога. Посебно је важна сарадња са директором установе, стручним сарадницима, са којима тимски
у оквиру одређених области рада и послова реализује активности у установи.
У току једне радне, односно школске године педагог учествује највише у раду три тима, а може да
координише једним тимом.
О свом раду педагог води евиденцију кроз:
дневник рада педагога (садржи таксативно побројане све активности у току дана уз основни опис, а
ако се активност односи на непосредни рад може да садржи и: име и презиме особе, разлог рада, ко је
иницирао рад, препоруке за рад и друго),
инструменте за васпитни рад са децом, односно ученицима, родитељима, васпитачима односно
наставницима,
протоколе за праћење васпитно – образовног рада, односно наставе и осталих васпитно – образовних,
односно ваннаставних активности у установи.
Дневник рада педагога је доступан документ који садржи попис дневних активности, а досијеа о
индивидуалном раду са децом, односно ученицима спадају у професионалну тајну.Досије
детета,односно ученика,протоколи индивидуалних разговора са дететом,односно учеником дају се на
увид другом лицу по утврђеној законскиј процедури. Самовредновање свог рада педагог спроводи на
крају радне, односно школске године и периодично након релизованих планираних активности. Оно
обухвата све послове из осам области које је педагог остварио односно реализовао. Сопствена процена
остварености резултата свог рада значајна је за унапређење рада и планирање наредних активности.
НАПОМЕНА:
Временска динамика свих наведених активности биће разрађена кроз оперативне планове
педагога.
48.

ПРОГРАМ РАДА НОТОТЕКАРА - ШКОЛСКИ НОТОТЕКАР

Стручни сарадник - школски нототекар, односно медијатекар, доприноси остваривању
иунапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програмрада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског нототекара,односно
медијатекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као инототечко, односно
медијатечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката образовања. Он
подстиче самосталност ученика у учењу и упознавање музичке литературе, кроз коришћење свих
доступних извора: нотних, аудио, аудио-визуелних, и пратећих научно-историјских;остварује сарадњу и
заједничко планирање активности наставника, школског нототекара,односно медијатекара и локалне
самоуправе; обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима,што омогућава ученицима да овладају
вештинама налажења и критичког процењивања датихинформација и перманентност учења током
читавог живота.
ЗАДАЦИ
Школски нототекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, каои
нототечко, односно медијатечко-информацијских из домена културних активности школскенототеке,
односно медијатеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако штоучествује у
пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења радашколе, односно
праћења целокупног образовног процеса, као члан школских тимова имазадатке:
- развијања и неговања навике упознавања музичке литературе и коришћења нототеке,
односномедијатеке код ученика и наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
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- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
- мотивисања за учење и подстицања на оспособљавање за самостално учење и образовањетоком целог
живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховимсклоностима ка
интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалномразвоју,
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, апосебно
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе утежим социјалним
приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантниминституцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ нототечком, односномедијатечком
фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалнестваралачке способности и
креативности код ученика,
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, какоби се
корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавањеинформација, уз вешто и
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија,
- припремања и реализовања нототечког, односно медијатечког програма намењеногученицима са
посебним потребама и посебним способностима,
- вођења аутоматизованог нототечког, односно медијатечког пословања (инвентарисање исигнирање,
каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови).
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада се реализује кроз:
1. планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике,
2. наставнике и стручне сараднике,
3. израђивање годишњег, месечних и оперативних планова,
4. планирање и програмирање рада са ученицима у школској нототеци, односно медијатеци,
5. планирање развоја школске нототеке, односно медијатеке и набавка библиотечке грађе
потребне за реализацију наставе и образовно-васпитног рада.
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе,
2. Вођење аутоматизованог нототечког, односно медијатечког пословања, са увидом у наставне планове
и програме рада школе,
3. Помоћ у одабирању и припремању литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне активности
(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне активности ученика и др.),
4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултатасопственог
истраживачког рада,
5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем критичког
односа према различитим информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетскевредности.
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Сарадња са наставницима на промоцији упознавања музичке литературе ради задовољства кроз све
облике образовно-васпитног рада,
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора
информација,
3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској нототеци, односно медијатеци,
4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде музичке литературе, и коришћења
наставничко-сарадничког дела школске нототеке, односно медијатеке,
5. Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе,
6. Систематско информисање корисника школске нототеке, односно медијатеке о новим музичким
издањима, стручним часописима и другој грађи, тематским изложбама у вези с појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, усмено или писмено приказивање
појединих издања музичке литературе и часописа.
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА
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1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње,
2. Систематски обучава ученике за употребу информационог нототечког, односно медијатечког апарата,
у складу са њиховим способностима и интересовањем,
3. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајања метода самосталног рада на музичком
(нотном) тексту и другим материјалима,
4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме,
5. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографскогцитирања,
6. Ради на развијању позитивног односа према упознавању музичке литературе, важностиразумевања
музичког (нотног) текста и упућивању на истраживачке методе рада (употребалексикона,
енциклопедија, речника и др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извораи оспособљавању за
самостално коришћење,
7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају нототечку, односно
медијатечку грађу, да развијају навику долажења у школску и јавну нототеку, односномедијатеку и да
узимају учешћа у њеним културно-просветним активностима у складу сањиховим интересовањима и
потребама (часови нототекарства, односно медијатекарства),
8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика,развијањем
истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама иизворима сазнања и осећаја
за естетске вредности,
9. Ради са ученицима у читаоници, и ради или сарађује у радионицама за ученике, и нареализацији
школских пројеката
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о корисничким
интересовањима и потребама ученика, ради развијања навика упознавања музичке литературе
иформирању личних и породичних нототека, односно медијатека,
2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем навика упознавања музичкелитературе код
ученика.
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у везис
набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом радашколске
нототеке, односно медијатеке,
2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручнелитературе за
предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,
3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, упућивање на критички икреативни
однос ученика приликом коришћења извора,
4. Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби,креативних
радионица, за организовање културних догађаја,
5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску нототеку, односномедијатеку, коју
користе ученици, наставници и стручни сарадници,
6. Сарадња на припреми и организовању културних активности школе (музичке трибине,сусрети,
разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе,конкурси,
обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету,
7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе.
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског
програма, на реализацији наставе засноване на истраживању - пројектне наставе,
2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора.
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА
И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сарадња са стручним институцијама и локалном самоуправом обухвата:
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1. сарадњу са другим школама, школским, народним и другим нототекама, односно
медијатекама на територији локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије попитању размене
и међунототечке, односно међумедијатечке позајмице,
2. сарадњу са локалном самоуправом по питању промоције рада нототеке, односно медијатеке ишколе,
3. сарадњу са просветним, научним, културним и другим институцијама (новинскоиздавачкимпредузећима, радио-телевизијском центрима, филмским и позоришним кућама,
домовимакултуре и културно просветним заједницама и организацијама које се баве радом и
слободнимвременом омладине и другим образовним установама),
4. учешће у раду Друштва школских нототекара, односно медијатекара Србије и другихстручних
друштава у локалној самоуправи и Републици Србији.
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података увези с
наставним предметима и стручно-методичким образовањем и усавршавањем наставникаи сарадника,
вођење збирки и посебних фондова,
2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској нототеци, односно медијатеци,
3. Вођење документације о раду школске нототеке, односно медијатеке и школског нототекара,односно
медијатекара - анализа и вредновање рада школске нототеке, односно медијатеке у току школске године,
4. Стручно усавршавање - учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којимаузимају
учешће и школски нототекари, односно медијатекари.
Препоруке за остваривање програма
Основе програма рада школског нототекара, односно медијатекара усклађене су са законима
оосновној и средњој школи, Законом о основама система образовања и васпитања, плановима
ипрограмима образовно-васпитног рада у свим подручјима рада, функцијама и задацимашколске
нототеке, односно медијатеке у основношколском и средњешколском образовању. Вишегодишњи
(перспективни) и годишњи (глобални) програм рада школског нототекара,односно медијатекара заснива
се на плановима и програмима образовно-васпитног радаодговарајућих подручја рада, програму рада
школе и овом програму рада школског нототекара,односно медијатекара. Годишњим програмом рада
школске нототеке, односно медијатеке утврђују се задаци и послови (по делатностима, полугодиштима и
месецима), који се даљеразрађују и конкретизују у оперативним плановима рада (месечним, недељним и
дневним).
Оперативним плановима рада утврђују се и методологија и динамика реализације свихпредвиђених
задатака, као и њихови извршиоци. Школски нототекар, односно медијатекарпосебно разрађује програм
рада школске нототечке, односно медијателке секције чији јестручни водитељ. У остваривању циља и
задатака средњег и основног образовања и васпитања и програмскеоснове школске нототеке, односно
медијатеке, нототекар, односно медијатекар, сарађује састручним и другим органима школе и друштвене
средине у унапређивању образовно-васпитногпроцеса, обезбеђивању услова за свестрани развој и
афирмацију ученика и јавну делатностшколе. Нототекар, односно медијатекар брине о реализацији и
унапређивању свих предвиђених обликаи садржаја рада школске нототеке, односно медијатеке. О
остваривању програма рада школскинототекар, односно медијатекар редовно обавештава директора,
наставничко веће и школски одбор.
49. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Предметни наставници индивидуалне наставе су разредне старешине ученицима своје класе.
Старешина класе, као непосредни педагошко-организациони и административни организатор наставе, је
у оквиру свог посла према потреби непосредно контактирати са наставником теоретских предмета,
стручним сарадником, диригентом, руководиоцем стручног већа и директором школе, ради усклађивања
орбазовно-васпитног рада. У току школске године ће остваривати сарадњу са родитењима ученика и по
потреби сазивати родитењске састанке. Сваки наставник ће, у оквиру свог распореда радног времена,
одредити један дан у недељи као дан за индивидуалну сарадњу са родитељима. Због епидемиолошке
ситуације, групни родитељски састанци планирано је да се реализују онлајн, као и индивидуална
сарадња са родитељима. У складу са саставом ученика класе током године саветовани рад са
родитељима биће фокусиран на више области.

95

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

Предлог садржаја

Ученици Родитељи Време

Адаптација
на
нову +
школску средину
Организација наставе
+

+

Примена
+
епидемиолошких мера
Самостални рад ученика у +
породици-праћење
Мотивација, радне навике +

+

Концертна
активност +
ученика
Такмичења ученика
+

+

Саобраћајна безбедност
ученика
Превенција насиља и
дискриминације у раду са
ученицима
Превенција насиља и
дискриминације у раду са
родитељима
Правила
понашања,
одговорност,
музички
бонтон
Упис у средњу школуинформисање

+

+

+

+

+

+

+

+

50.

Начин
реализације
Септембар Саветодавни
рад
Септембар Саветодавни
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад
Током
Саветодавни
године
рад

Сарадници
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог
Чланови
педагог

колектива,

Током
године

Саветодавни Чланови
рад
педагог

колектива,

+

Током
године

Саветодавни Чланови
рад
педагог

колектива,

+

Април,
мај

Саветодавни Чланови
рад
педагог

колектива,

+

+
+

+

колектива,
колектива,
колектива,
колектива,
колектива,
колектива,
колектива,
колектива,

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован
на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом,
школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и
ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале
активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и
финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета музичког образовања и васпитања, као и
обезбеђивања cвеобухватности и трајности музичког васпитнообразовних утицаја.
План и програм сарадње са родитељима
Дефинисње начина информисања родитеља

Септембар
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Примена епидемиолошких мера, информисање (канали
комуникације)
Организација отвореног дана школе када родитељи,
односно старатељи могу да присуствују образовноваспитном раду- процена у односу на мере
Упознавање родитеља са важећим законимским и
подзаконским актима
 Примена епидемиолошких мера, информисање
(канали комуникације)
 Упознавање
са
обавезама,
правима,
одговорностима
 Превенција насиља и дискриминације
 Музички бонтон
 Превенција дигиталног насиља
 Превенција трговине људима
 Саобраћајна безбедност

Током
школске
године

Директор
Савет родитеља

Током
школске
године

Одељенске старешине
Педагог
Сајт школе
Плакати
Огласна табла

Током
школске
године
Током
школске
године
Периодично анкетирање/интервјуи са родитељима, Током
члановима Савета родитеља, у погледу успешности школске
сарадње са породицом
године
Индивидуална подршка родитељима
Током
школске
године

Родитељи
Професори
Педагог
Родитељи
Одељенске старешине

Пружање подршке и помоћи родитељима у
осмишљавању слободног времена деце, односно
ученика, стицању радних навика....
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу
прикупљања података о деци

51.

Тим за самовредновање
Родитељи
Одељенске старешине

ПРОГРАМ ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ –ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ

Психосоцијалне заштита ученика у основној музичкој школи је организована кроз активности које ће
организовати педагошко психолошка служба школе у сарадњи са одељењским старешинама и
директором школе, али и стручним лицима из уско специјализованих институција ако за тим буде било
потребе. Превентивни рад у оквиру психосоцијалне заштите ученика је неопходан како би деца од
најранијих школских дана увидела којико је неопходно заштити себе и своје здравље од спољних
негативних утицаја на појединца .
Током 2022/2023. посебна пажња посветиће се превенцији КОВИДА 19 како би се осигурала
здравствена безбедност ученика, али и свих осталих.
Време

Назив активности

Током
године

Примена епидемиолошких
информисање и примена

Током
године

Зрави стилови живота

Разред
мера- Саветода
вни рад
Саветода
вни рад
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Задужени
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директор
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одељењењске старешине уз подршку
стручних сарадника
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Током
године

Како бити успешнији?

Саветода
вни рад

Педагог уз подршку наставника,
одељењских старешина
Тим за међупредметно повезивање
Педагог уз подршку наставника,
одељењских старешина

Током
године

Толеранција

Саветода
вни рад

Током
године

Индивидуални-саветодавни рад са По
децом и њиховим родитељима
потреби

одељењењске старешине уз подршку
стручних сарадника

Током
године

Подршка наставницима у раду са По
ученицима
потреби

одељењењске старешине уз подршку
стручних сарадника

Током
године

У сарадњи са наставницима ППС По
идентификовати
потешкоће, потреби
проблеме и предузимати активности
на превазилажењу истих

одељењењске старешине уз подршку
стручних сарадника
Тимови школи
директор

52. ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Конвенција о правима детета почива на три основна начела: учествовање, заштита и опстанак. Прво,
деци са гарантује право на живот, име и држављанство, слобода мисли, савести и вероисповести. Затим,
пружа им се заштита од физичког и од менталног насиља, што представља први покушај да се у једном
међународном уговору уведу санкције за злоупотребу деце или за небригу о њима. Посебна пажња
посвећује се деци избеглицама, хендикепираној деци и деци која припадају мањинама. Пошто је право
на опстанак проглашено неотуђивим правом, држава се обавезује на предузимање енергичних мера за
побољшање здравствене заштите. Државе чланице су такође дужне да обезбеде бар основно образовање
за сву децу.
Позивајући се на одредбе Декларације о друштвеним и законским начелима у вези са заштитом и са
добробити деце, са посебним позивном на национално и на међународно збрињавање и усвајање деце
(Резолуција 41/85); стандардних минималних правила Уједињених нација за примену правосуђа према
малолетницима (тзв. Пекиншка правила) и Декларације о заштити жена и деце у ванредним околностима
и у оружаним сукобима донета је ова Конвенција о правима детета где је фокус на следећим
садржајима:
 Основна права човека, њихов смисао и садржај
 Како се борити за остваривање права човека
 Међунационална толеранција и коегзистенција
 Право детета на љубав и на негу
 Примена права детета у породици
 Примена дечијих права у школи
 Примена дечијих права у друштвеној средини.
Наведени програмски садржаји остварују се у пресеку васпитно-образовног рада у свим његовим
сегментима, облицима и на свим нивоима.

53.

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Музичка школа ,,Станислав Бинички'' из Београда успешно сарадњује са многим институцијама,
установама како на локалном нивоу тако и ван локала унапређујући многе сегменте образовно васпитног
рада.
Натив институције, установе...

Сарадничке активности
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Завод за унапређивање квалитета образовања и
васпитања Београд
Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања Београд
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Србије, Школска управа Београд
Заједница музичких и балетских школа Србије

Удружење музичких и балетских школа Србије
Градска општина Савски венац
Град Београд,
Секретаријат за образовање
Београдска филхармонија
Коларац, Београд
Кућа краља Петра, Београд
Дечји културни центар Београда
Музичке школе на територији Београда
Музичке школе на територији Србије

Унапређивање образовно васпитног рада, примена
новина из света образовања и васпитања
Унапређивање образовно васпитног рада, примена
новина из света образовања и васпитања
Унапређивање образовно васпитног рада, примена
новина из света образовања и васпитања,
упутстава, подршка у имплементацији
Унапређивање образовно васпитног рада, примена
новина из света образовања и васпитања,
упутстава, подршка у имплементацији, такмичења,
концерти...
Организовање
концерата,
сарадња
на
унапређивању капацитета рада школе, промоција
школе/музичког образовања такмичења, концерти...
Подршка у унапређивању квалитета рада школе
Подршка
у
функционисању
школе,
имплементацији новина, унапређивању
Организовање
концерата,
сарадња
на
унапређивању капацитета рада школе, промоција
школе/музичког образовања
Промоција
школе/музичког
образовања,
унапређивање сарадње две установе
Промоција
школе/музичког
образовања,
унапређивање сарадње две установе
Промоција
школе/музичког
образовања,
унапређивање сарадње две установе
Размена искустава, такмичења, унапређивање
образовно васпитне праксе
Размена искустава, такмичења, унапређивање
образовно васпитне праксе

Предшколске установе на општини Нови Неговање сарадње две установе кроз Циклус
Београд, Савски венац
концерата „Деца – Деци“,
Музичка Академија Универзитета у Београду
Размена искуства са професорима у циљу јачања
компетенција
Филозофски факултет Универзитета у Београду Размена искуства са професорима у циљу јачања
компетенција
Педагошко друштво Србије
Размена искуства на стручном плану
Национална служба за запошњавање
Учешће у јавном позиву и реализација програма
запошљавања младих по потреби

54.

ПЛАН САРАДЊЕ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА

Добро испланирани рад ментора обезбеђује поступност у оспособљавању приправника за
самостално обављање образовно-васпитног рада до добијања лиценце. Тај рад треба да омогући
приправнику унапређивање знања и компетенција стечених у току школовања, учење из различитих
извора и кроз различите приступе, размену искустава и мишљења с ментором и другим колегама,
савладавање вештине самовредновања свог рада. Због свега овога веома је важно да ментор увиђа однос
менторства и процеса унапређивањаквалитета образовно-васпитног рада; познаје карактеристике
менторског процеса, као и карактеристике ефикасних ментора; стекне низ идеја о могућим активностима
и и начинима организовања менторског процеса, као и да разуме потребу и специфичности планирања и
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документовања у менторском процесу. Рад с приправником и јесте и није оптерећење за ментора. Ако се
испланира, ако је сарадња између ментора и наставника приправника добра, то је искуство корисно и
једном и другом јер подразумева међусобно допуњавање, размењивање мишљења и методе рада.
Приправнички стаж је веома важан јер, по завршетку факултета који није наставничког смера наставник
најчешће не зна како да одржи час, како да влада часом, да оствари задовољавајућу атмосферу, како да
се односи према ученицима. Приправници су, већином, пуни ентузијазма, озбиљно прилазе свакој теми,
имају велику жељу да се докажу и науче. Када ментор професионално приђе овом послу, када хоће и зна
да пренесе своје знање и искуство, приправник ће, у току периода приправништва, знатно повећати своје
наставничке компетенције и стећи неопходну рутину и сигурност у учионици. Прво што ментор и
приправник треба да ураде је да детаљно проуче Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, у коме је наведено која се знања, вештине и способности, потребне за остваривање
образовно-васпитног рада, очекују од наставника по истеку периода приправништва.
ПРИПРАВНИК
Приправник у смислу Закона о основама система образовања и васпитања јесте лице које први пут
заснива радни однос у школи, на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним
временом и оспособљавасе за самосталан образовно-васпитни рад наставника и стручног сарадника,
савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за лиценцу. Приправнички стаж траје
најдуже две године од дана заснивања радног односа. Ако у року од две године приправник не положи
стручни испит, престаје му радни однос. Наставници који имају положени стручни испит аутоматски ће
стећи лиценцу. Једном стечену лиценцу наставници и стручни сарадници неће морати да продужавају
нити да обнављају.
МЕНТОР
За ментора се одређује истакнути наставник који има лиценцу, једно од прописаних звања или најмање 5
година радног искуства у области образовања и васпитања. Одређује га директор школе решењем, на
основу прибављеног мишљења од стручног већа за област предмета, од дана пријема приправника у
радни однос. Директор може да одреди за ментора наставника из друге школе ако у школи нема
одговарајућег лица. Улога ментора је у оспособљавању приправника за самостално извођење васпитнообразовног рада.
Ментор уводи у посао приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно- васпитног
рада, присуствовање образовно-васпитном раду у трајању најмање 12 часова приправничког стажа,
анализирањем образовно васпитног рада у циљу праћења напредовања приправника и пружањем
помоћи у припреми за проверу савладаности програма. Током приправничког стажа приправник је у
обавези да присуствује настави ментора, а ид ругих наставника, по препоруци ментора, у трајању од
најмање 12 часова. Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално
извођење-васпитног рада. За оне елементе програма увођења наставника у посао које ће реализовати
заједничким радом ментор израђује детаљни план активности.
НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРИПРАВНИКА И МЕНТОРА
Приправник је у обавези да води следећу документацију уз помоћ ментора: сачињава годишњи и
оперативни план рада, израђује припрему за час (радионице) , води евиденцију о ученицима
Води дневник рада који садржи: белешке о запажањима о свом раду и раду са ученицима, белешке о
запажањима о посећеним часовима, белешке о свим другим својим активностима у току свог
приправничког стажа.
Ментор је у обавези да води следећу документацију у вези приправника: евиденцију о временском
периоду у коме је радио са приправником, темама и времену посећених часова, са запажањима о раду
приправнка, препорукама за унапређивање образовно-васпитног рада, оцене поступања приправника по
датим препорукама у извештају који пише на крајуприправниковог стажа.
ПРОВЕРА САВЛАДАНОСТИ ПРОГРАМА УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА
Провера савладаности програма увођења приправника остварује се након годину дана рада извођењем и
одбраном часа наставника у школи, или у случају стручног сарадника у школи приказом и одбраном
активности. Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално
извођење образовно-васпитног рада, а приправник подноси Захтев за проверу савладаности програма
увођењау наставу са доказима активности у свом приправничком раду. Комисију за проверу
савладаности програма образује директор решењем. Комисију за проверу савладаности програма
образује директор решењем. Провера се врши у школи у којој је приправник запослен. Комисија се
састоји од најмање 3 члана.
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За наставника:
- директор као председник комисије
- стручни сарадник
- члан стручног већа за област предмета.
За стручног сарадника:
- директор као председник комисије
- стручни сарадник исте врсте
- представник наставничког већа
Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери савладаности
програма. Оцену о савладаности програма даје комисијаву пуном саставу у писаној форми у
видуизвештаја који садржи: основне податке о приправнику, тему одговарајућег облика образовноваспитног рада, оцену савладаности програма („у потпуности савладао“ и „делимично савладао“)
Кад приправник делимично савлада програм комисија даје препоруку ментору и приправнику за даљи
рад са роком за поновну проверу савладаности програма. Приправник који је у потпуности савладао
програм стиче право за полагање лиценце.
СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Испит за стицање лиценце обавља се пред комисијом коју образује Министар просвете. Испит се полаже
у једном дану и састоји се од писменог и усменог дела испита. Писмени деоиспита обухвата припрему
часа за наставника, односно припрему есеја за стручног сарадника. На усменом делу испита проверавају
се: знања, вешине и способности за самостално извођење одговарајућег облика образовно-васпитног
рада и методике струке, у установи коју одреди Министар, извођењем часа иразговором кандидата са
комисијом и одржаном часу, оспособљеност за решавање конкретних ситуација у педагошкој пракси,
познавање прописа из области образовања и васпитања, педагогија и психологија ако на основним
студијама кандидат није имао наведене предмете.
Успех на испиту се оцењује са „положио“ или „није положио“. Комисија оцењује сваки део испита. Ако
кандидат није положио део испита упућује се на поновно полагање тог дела испита уроку од 30 дана.
Ако не положи два дела испита, поново полаже након 60 дана, а ако не положи испит у целини полаже
након 90 дана. Евиденција о испиту за лиценцу води се у Министарсту и трајно се чува. Школа добија из
Министарства допис о положеном или не положеном испиту за лиценцу.
Табела: план заједничког рада ментора и приправника.
Настава и ваннаставне
активности у школи












Приправник присуствује часовима ментора при
чемументор организује различите типове часова
(обрада, утврђивање…) и демонстрира различите
облике и методе рада
Сваки посећени час ментор и приправник заједно
анализирају
Ментор упознаје приправникаса структуром
наставног плана ипрограма
Ментор уводи приправника у процесе планирања
наставе (годишњег и оперативног) и припремања
часа
Ментор заједно са приправником формира његов
професионални портфолио
Приправник евидентира нзапажања о посећеним
часовима и прилаже их у свој портфолио
Ментор
припрема
месечни
план
посете
приправника часовима код других колега исте
струке
Приправник присуствује часовима ментора
Приправник присуствује часовима других колега
исте струке
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Стручно усавршавање
наставника приправника;
ођење школске
документације
и
евиденције
Ментор
упознаје
приправника
са структуром наставног
плана и
програма
Ментор
уводи
приправника у
процесе
планирања
наставе
(годишњег
и
оперативног) и
припремања часа

Професионални портфолио
(досије) наставника
приправника

Ментор пружа помоћ
приправнику
при
припреми
часова,
с
посебним
освртом на
циљеве и задатке часа

Приправник
евидентира
своја
запажања
о
посећеним
часовима
и прилаже их у свој
портфолио

Ментор заједно са
приправником
формира
његов
професионални портфолио
Приправник евидентира
запажања
о
посећеним
часовима
и прилаже их у свој
портфолио
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Ментор присуствује часовима приправника
Сваки посећени час ментор и приправник заједно
анализирају на основу белешки приправника и
ментора



Ментор
припрема
месечни
план
посете
приправника
другим
облицима
образовноваспитног рада
Приправник присуствује
другим облицима
образовно-васпитног рада ментора и других колега







Приправник, по сопственој жељи или по исказаној
потреби, присуствује часовима идругих колега
(примена нових, метода рада, употреба наставних
средстава, огледни часови…) Ментор по исказаној
потреби, присуствује часовима приправника
Ментор у сарадњи са секретаром школе упознаје
приправника са следећим актима:
Устав Републике Србије
Закон о основама система
образовања и васпитања
Закон о раду
Правилници
Статут школе
Стручни органи Школе

Ментор
упућује
приправника у
вођење
педагошке
документације
и евиденције
Ментор
упућује
приправника у
посао
одељењског
старешине
Ментор
упућује
приправника у
проблематику сарадње са
родитељима
Ментор, заједно с
приправником,
анализира разне
педагошке ситуације

Приправник прилаже
припреме часова
Ментор прилаже запажања и
препоруке за унапређивање
рада
Приправник прилаже своје
припреме часова и податке о
израђенимнаставним
средствима
и материјалима
Приправник прилаже своје
белешке о евалуацији часова
Приправник прилаже своје
белешке о самовредновању
/

Ментор
организује
разговор
приправника на тему

праћења

напредовања
и

оцењивања
ученика

Ментор
упућује

приправника у

примену прописа из

области
образовања и васпитања
(Закони,
правилници…)
организује
 Ментор у сарадњи са педагошко-психолошком Ментор
службом упознаје приправникаса следећим разговор
приправника на тему
темама: годишњи план програм рада
школе, наставни планови и програми, педагошка праћења
и
документација, рад стручних органа школе, напредовања
оцењивања
ученика
образовна постигнућа ученика, оцењивање
ученика, комуникација са ученицима, послови Ментор, заједно са
приправником,
одељењског старешине, сарадња са родитељима
 Ментор помаже приправнику око избора и анализира разне
педагошке
ситуације
припреме часа за полагање у школи
итд…
Консултативни
рад
ментора са
Приправником
Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално
извођење образовно-васпитног рада.

55.

ПЛАН САРАДЊЕ СА СТУДЕНТИМА И ВОЛОНТЕРИМА

Током школске године
педагошко-психолошком
посао наставника или
савладавања/упознавања
одредити менторе.

студенти који буду реализовали праксу ће у сардњи са наставницима и
службом бити упознати са активностима које чине приограм за увођење у
стручног сарадника. За време трајања професионалне праксе, ради
програма установа ће у сарадњи са педагошко-психолошком службом

102

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

Ментор води евиденцију о раду студентом која садржи податке о: временском периоду у коме је радио
са студентом, темама и времену посећених часова, односно активности, запажањима о раду студента у
савладавању програма, препорукама за унапређивање образовно-васпитног рада и оцени поступања
студента по датим препорукама.
Студент води евиденцију о свом раду: сачињавањем оперативног плана и програма рада; израдом
припреме за одржавање часа, односно активности; изношењем запажања о свом раду и раду са децом,
односно ученицима, о посећеним часовима, односно активностима, о својим запажањима и запажањима
ментора. Евиденција о раду и запажањима студента доставља се ментору.
Евиденција ментора и студента има значајну функцију у процесу упознавања са послом и областима
рада одређеног занимања. На овај начин ментор и студент документују процес учења и подучавања, како
у раду студента, тако и у раду ментора, што осигурава трајност података и олакшава начин приказивања
постигнутих резултата.
Све наведено односи се и на волонтере само што у зависности од временске динамике потребно је
утврдити приоритете и на њима заснивати сарадњу.

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА МЕНТОРА
СА СТУДЕНТИМА И ВОЛОНТЕРИМА
Област рада
Начин реализације
Планирање, програмирање, остваривање и
вредновање образовно-васпитног рада јер:
познаје структуру плана и програма образовноваспитног рада;
разуме улогу наставног предмета у остваривању и
повезаности
циљева,
исхода,
стандарда,
компетенцуија
разуме интердисциплинарну природу предметних
садржаја;
користи дидактичке и методичке принципе
успешног планирања образовно-васпитног рада;
познаје могућности и ограничења различитих врста
наставе;
планира различите типове и структуру наставних
часова;
зна да повезује различите методе и облике рада у
процесу учења;
зна да креира подстицајну средину за учење и
развој;
бира садржаје, методе облике и технике рада у
складу са условима у којима ради;
познаје основне принципа рада
подстиче изградњу заједништва;
зна да прилагођава захтеве развојним нивоима
деце и стиловима учења деце;
примењује индивидуални приступ деци у процесу
образовно- васпитног рада;
разуме
улогу
ученичких
радова/продуката/музицирања
у
образовноваспитном процесу;
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Циљ активности

Размена
искуства
и
усаглашавање теорије и
праксе
Упознавање са новим
методама, облицима рада
и техникама рада
Размена
дидактичког
материјала ментора и
студента.
Ако постоји могућност
заједнички реализовати
огледни
час
токо
реализације
професионалне
праксе
студента.
Препорука је да студент
у сарадњи са ментором
реализује бар два часа
самостално идва часа
заједничким радом од
којих
један
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познаје критеријуме добрих уџбеника, литературе
и дидаткичких средстава за остваривање
образовно-васпитног рада;
помаже ученицима у налажењу и избору
литературе за различите активности
користи истраживачки приступ у образовноваспитном раду;
анализира сопствени образовно-васпитни рад;
Праћење развоја и постигнућа ученика јер:
разуме како се ученици развијају и како уче;
познаје различите начине праћења, вредновања и
оцењивања постигнућа ученика;
зна да прати и вреднује постигнуће ученика у
процесу учења;
прати индивидуални развој и напредовање ученика
и развој групе у целини;
разуме вредновање постигнућа у функцији
подршке напредовању ученика;
подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад
и спонтано стваралачко изражавање;
поштује принципе редовности у давању повратних
информација о оствареним резултатима;
уважава личност ученика у давању повратних
информација о оствареним резултатима;
помаже ученику да препозна своје потребе и
емоције и изрази их на одговарајући начин;
познаје начине и технике подстицања процеса
самооцењивања ученика;
зна да ствара атмосферу поштовања различитости;
уважава иницијативу и слободу исказивања мисли,
ставова и уверења код ученика;
развија код ученика навику за пажљивим
руковањем наставним материјалима;
Сарадња са колегама, породицом и локалном
заједницом јер:
гради атмосферу међусобног поверења са свим
учесницима у образовно-васпитном раду;
познаје
и
примењујепринципе
успешне
комуникације са свим учесницима у образовноваспитном раду;
разуме важност неговања партнерског односа са
породицом ученика;
поштује принцип приватности у сарадњи са
породицом и колегама;
Рад са ученицима са сметњама у развоју јер:
разуме значај утицаја вршњака и средине на развој
и образовање ученика;
разуме значај стварања атмосфере поштовања
различитости;
познаје начине укључивања ученика у образовноваспитном раду;
разуме значај принципа индивидуализације
процеса учења ученика са сметњама у развоју;
познаје
важност
праћења,
индивидуалног

огледни/угледни/иноват
ивни час

Студент схвата важност
праћења
напредовања
ученика
Схвата
важност
мотивације
за
напредовање
сваког
ученика.

Ментор
указује
студенту на сарадњу,
размену информација
у
циљу
унапређивања
сопственог
рада
током
професионалне
каријере
али
и
напредовања
појединих ученика и
саме школе.

Студент свахата важност
добре
сарадње
за
напредовање
сваког
појединачност ученика и
неопходност сарадње

Током
професионалне
Даје опис напредовања
праксе студент прати ученика којима је дата
напредовање ученика подршка.
Сарађује
са
ментором
и
по
потреби
са
педагошкопсихолошком
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напредовања и постигнућа ученика са сметњама у
развоју;
разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке
средине за адекватно укључивање ученика
Професионални развој јер:
познаје значај континуираног професионалног
развоја;
упознат је са различитим облицима и начинима
стручног усавршавања;
прати развој савремене литературе и образовне
технологије;

Документацију јер:
зна прописе из области образовања и васпитања;
познаје права и дужности на радном месту;
упознат је са документацијом на нивоу установе;
разуме сврху педагошке документације;

службом.
Ментор
дели
са
студентом позитивна
и негативна искуства.
Ментор
упознаје
студента са својим
портфолиом. Указује
му на неопходност
перманентног
стручног
усавршавања
Преглед активности
које
јачају
компетенције
наставника (К-1234)
Ментор
детаљно
упознаје студента са
педагошком
документацијом коју
је неопходно водити
у једној ВО и ОВ
установи.

Студент разуме и схвата
неопходност
перманентног стручног
усавршавања у просвети.
Зна на које се све начине
може
стручно
усавршавати
и
напредовати.
Размена
стручне
литературе
Студент
разуме
неопходност правилног
вођења
педагошке
документације.

Студент/волонтер и ментор воде документацију.
Студент/волонтер води дневник рада.
Ментор пише извештај о раду студента/волонтеракоји се бодује по Бодовној листи интерног стручног
усавршавања у установи.

56. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА
Активност
Подршка колегама при организовању огледних,
угледних, иновативних часова, активности (концерти,
такмичења, манифестације...), предлог за интерне
активности стручног усавршавања
Помоћ колегама приправницима у приправничким
активностима у којима је фокус на настави и учењу

Начин реализације
Индивидуално

Пружање подршке колегама
око превазилажења потешкоћа
при организовању наставних и
других активности (савети,
предлози,
примери
добре
праксе...)
Континуирано праћење савремених достигнућа из Информисање, презентовање,
области наставе, образовања и васпитања...
посете, учешћа...
Подршка колегама око превазилажења појединих Индивидуално, групно, посете
педагошких ситуација
часовима по позиву колега
Континуирана сардања са Министарством просвете
Комисија за лиценце
Праћење потреба школе и давања сугестија за Информисање
директора,
унапређење појединих ставки кључних области рада предлог активности које воде
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Белешке
Интерне
белешке
Интерне
белешке

Интерне
белешке
Интерне
белешке
Интерне
белешке
Интерне
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школе
унапређењу...
Организовање трибина, предавања, презентација... у
циљу подизања квалитета рада школе
Организација и реализација

белешке
Интерно
стручно
усавршавање
Литература, саветодавни рад, Интерне
посете часовима...
белешке

Подршка колегама који припремају испит за лиценцу
Активна сарадња са Министарством пр
просвете, науке и технолошког развоја, Филозофским
факултетом у Београду, Заводом за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Заводом за
унапређивање образовања и васпитања, Педагошким
друштвом Србије...
Посета Акредитованом научном скупу Педагошког
друштва и Филозофског факултета у Београду-сусрети
педагога

Реализација активности, обуке, Белешке
скупови конференције, размена
информација
сертификат
Посета, организација
Ирена Мучибабић

57.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

План интегритета је документ који представља резултат поступка самопроцене интегритета институције.
Циљ плана интегритета је унапређење интегритета, транспарентности и професионалне етике у односу на
процењено стање
Мере побољшања за
управљање ризиком од
корупције

Рок

Одговорно
лице

ПРИПРЕМНЕ АКТИВНОСТИ
Почетак
Директор

школске
школе

године


Почетак
Директор
 Информисање запослених

школске
школе
о важности управљања
године
Чланови
ризиком од корупције
групе
Педагошки
колегијум
Чланови
 Дефинисање активности на Почетак

школске
радне групе
превенцији корупцијегодине
израда плана
Континуирано
Чланови
 Информисање запослених

радне групе
о најзначајним терминима
(интегритет, институција,
ризик, процена
интензитета ризика, област
функционисања
институције, корупција,
коруптивне мере,
превенција…)
Континуирано
Чланови
 Попуњавање упитника за

 Формирање радне групе
(одлука, именовање,
обавештавање надлежних)
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Очекивани исход

Формирана радна група
Именован координатор
Реализован први састанак
Информисани надлежни
Сви запослени информисани
путем: огласних табли,
дигиталних канала комуникације

Сви запослени информисани
путем: огласних табли,
дигиталних канала комуникације
Сви запослени информисани
путем: огласних табли,
дигиталних канала комуникације

Сви запослени информисани
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области које су предвиђене
у апликацијиинформисање
 Попуњавање упитника за
области које су предвиђене
у апликацији-реализација
анонимног попуњавања
упитника
 Јачање професионалне
етике у просвети и јачање
компетенција наставника
кроз едукације интерне и
екстерне
 Успостављање, односно
јачање механизама
одговорности у раду,
јачање етичког и
професионалног понашања
 Подизање нивоа
транспарентности рада
МШ ,,Станислав Бинички“
кроз континуирано
информисање запослених
о свим ставкама
функционисања образовно
васпитног рада
 Подизање нивоа
транспарентности рада
МШ ,,Станислав Бинички“
-Информисање родитеља
школе о најзначајнијим
ставкама везаних за
организацију музичког
образовања и васпитања
њихове деце, а наших
ученика
 Подизање нивоа
транспарентности рада
МШ ,,Станислав Бинички“
–Благовремено
нформисање ученика
школе о најзначајнијим
ставкама везаних за
организацију музичког
образовања(календар,
такмичења, смотре,
аудиције, преслушавања,
онлајн ресурси…=
 Доношење и унапређење
интерних процедура
везаних за рад музичке
школе

радне групе

путем: огласних табли,
дигиталних канала комуникације

Континуирано

Чланови
радне групе

 Сви запослени информисани
путем: огласних табли,
дигиталних канала комуникације

континуирано

Чланови
радне групе

 Онлајн предавање преко
доступних дигиталних канала
комуникације
 Интерна стручна усавршавања
(пасивна)
 Екстерна стручна усавршавања
(активна)

континуирано

Чланови
радне групе у
сарадњи са
особом која
одржава сајт
и дигиталну
Гугл
платформу
школе

континуирано

Чланови
радне групе у
сарадњи са
особом која
одржава сајт
и дигиталну
Гугл
платформу
школе

 Информисање путем огласних
табли
 Информисање преко службених
мејлова школе-сви запослени
имају службени мејл
@binicki.edu.rs
 Информисање запослених преко
вибер група које су формиране
за свако одељење школе (три
одељења на две општине)
 База ученика и родитеља
 Мејлинг листа родитеља (888
родитеља)
 Дигитални канали комуникације
одељењског старешине са
родитељима
 Дигитални канали комуникације
чланова Савета родитеља

континуирано
Радна група
Одељењске
старешине

континуирано

Радна група у
сарадњи са
тимовима
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 Ученици су информисани
непосредно или путем доступних
дигиталних канала комуникације
(вибер, СМС, гуг учионица,
мејлови ученика @binicki.edu.rs

 Правила понашања запослених
(права и обавезе)
 Правила понашања ученика
(права и обавезе)
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 Успостављање, односно
јачање ефикасности
система надзора над
обављањем
 радних процеса

континуирано

 Евалиација

По
реализованим
активностима

Радна група
делегира
задатке Тиму
за
професионал
ни развој,
педагошком
колегијуму,
педагошко
психолошкој
служби,
помоћнику
директора
Радна група

 Правила понашања родитеља
(права и обавезе)
 Примена протокола у
ситуацијама насиља,
занемаривања и злостављања
 Примена протокола о заштити од
дискриминације
 Поштовање правила у правном
домену
 Поштовање правила у
финансијском домену
 Праћење реализације наставних
часова кроз посете и размена
информација са колегама у циљу
остваривања увида у
оставривање 40-часовне радне
недеље

 Извештај по ставкама плана
интегритета

Група за интегритет:
Бојана Трајковић, руководилац/координатор
Ирена Мучибабић, члан
Милена Крушевац, члан
Милица Ћокић, члан

58.

НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА, АКТИВНОСТИ, МЕТОДЕ, ОБЛИЦИ РАДА,
ИНТРАКТИВНЕ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНИКЕ, ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП

Школским програмима, односно плановима наставе и учења ставиће се значајан акценат и на активност
наставника и активност ученика током реализације образовно-васпитног и васпитно образовног рада.
Сем наведеног организација наставе фокусирана је на исходе. Где буде било могућности ставиће се
акценат на примену нових облика наставе као што је пројектна или тематска настава уз коришћење
информационо-комуникационих технологија, мада могућности су минималне. Наставници/професори
највише ће бити фокусирани на индивидуалну наставу где доминирају комбиновани часови, а поједини
наставни предмети основног музичког образовања дају могућност и за организовање других типова
часова:-обрада новог градибва, утврђивање, понављање, систематизација, проверавање и оцењивање,
самостални рад, тестирање, писмена вежба, конбинован час, радионичарски рад са ученицима...
Облици наставе који ће бити најдоминантнији су индивидуална и индивидуализована, а обезбеђиваће
се простор за реализацију других облика као што су: програмирање, хеуристички разговор, проблемска
настава, фронтални рад, групни рад, рад у паровима, егземпларна настава, самоучење као и други
иновативни модели.
Обезбеђиваће се простор и за примену следећих метода: усмено излагање (монолошка, дијалошка,),
разговор, рад на тексту-нотама, тематска дискусија, метода цртања, метода писања, илустративна
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метода, демонстративно –показна, конбинована метода... Поред наведеног користиће се и образовне
интерактивне технике.
Наставна средста или учила су помоћна средства која по свом карактеру имају одређени садржај и
васпитно-образовну вредност, а намењена су наставницима или ученицима. Многи аутори праве разлике
између медија и наставних средстава и наставних средстава и средстава за учење ...све ово је
дидактички безначајно за наш васпитно образовни и образовно васпитни систем зато што било које
наставно средство служи и наставнику и ученику у разредно часовном систему рада. Искуства из
праксе су показала да у раду са ученицима се постижу већи и ефикаснији резултати повезивањем
методе са методом, методом са наставним средствима, а медијска средства која се узајамно
надопуњавају ефикасније делују у процесу учења. Шири и потпунији приступ посредством ока, уха и
додира може учинити да разумевање буде потпуније, а задржавање знања веће и ефикасније што је
став савремене дидактике.
Постоје грубе поделе наставних средстава као нпр.: писана вербална средства(уџбеници ,
штампани материјали...); проста визуелна средства (оригинални предмети модели , слике,
скице, мапе..); техничка визуелна срества која омогућавају регистровање појава, слика (фото
апарати, дијаскоп, графоскоп, микроскоп,..); техничка акустична средства (грамофон,
магнетофон, радио..); аудио визуелна наставна средства ( машина за учење, лабораторије за

језике, електронске машине-компјутери...) ...
Савремени наставни процес не прати ове и сличне поделе него скоро све око нас може ствити у
функцију наставног средстава па сходно томе тако треба организовати и наставни процес.
Неки примери шта све може бити наставно средство: свеска, књига,приручник, табла, креда,
уџбеник, часопис, брошуре, карте, модели, радио и ТВ емисије, дијаслике, ТВ пријемник, разглас,СД
плејер,графоскоп, видео рекордер, магнетофон, касетофон, ЛЦД пројектор, грамофон, ПЦ
рачунар,фотолабораторија, филмски материјал, колекције, макете, модели, стативи, постоља, алати,
лабораториско стакло, хемикалије, апарати, оптички елементи, простор, инсталације, уређаји, производи
широке потрошње,прехрамбени производи, , материјали(пластика, тканине, папир,.. ), материјали који се
нпр.користе у грађевинарству, материјали који се рециклирају, итд. Наравно да избор наставних
срестава у основној музичкој школи је уско везан за за средства као што су музички инструменти,
нотне свеске, уџбеници, снимци, плоче, ИКТ који преноси звук...
Интерактивне иновативне технике рада у одељењима, али и кроз индивидуални рад би требало да
буду доминантне. Данас их има преко 300. У зависности од личних афинитета наставника, садржаја
учења, узраста ученика, облика рада зависи и које ће интерактивне образовне технике користити у
настави. Интерактивне образовне технике у дужем временском периоду утичу на мотивацију ученика,
али и на степен усвојеног знања и вештина. Нису све технике за сваког. Временом ће наставници
користећи ове технике увидети које су му најадекватније за рад у одређеној групи деце/ученика. Њихов
пун ефекат се види у дужем временском року.

59. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА- ЕКСТЕРНИ ИНТЕРНИ
МАРКЕТИНГ
У реализацији програма школског маркетинка повремено се укључују сви у колективу у зависности од
активности.
Интерни маркетинг- 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.
У наредним годинама интензивираће се интерни маркетинг школе на следећи начин: израдом пригодног
материјала којим се представља школа – проспекти,плакати, бреошуре, флајери који ће се постављати и
на сајт школе и друштвене мреже, летописом школе, промоцијом школских активности (концерата,
смотри, јавних наступа) приредбама, комцертима, наступима, такмичењима...
Екстерни маркетинг - Планирамо да наставимо и побољшамо успешну акцију представљања школе
будућим ученицима и њиховим родитељима кроз: брошуре, презентацију школе, презентацију школе у
културним установама и другим школама.
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Интерни маркетинг оставриваће се кроз промоције, плакате, позивнице, брошуре... Екстерни маркетинг
школа остварује у средствима јавног информисања као шире средине, тако и кроз јавне наступе,
такмичња, културна дешавања перманентно током школске године. Школа се информише кроз
актуелне сајтове надлежних како би унапредила организацију васпитно~образовног рада у законским
оквирима, у плану је активо сарађивање са медијским кућама на промоцији музичког васпитања и
образовања. Школа ће редовно обавештавати надлежне институције о специфичним активностима које
се буду организовале у школи, а у којима су сем наставника активни и наши ученици. Промоција
школе ће у највећем делу бити реализована кроз сајт школе и друштвене канале комуникације.
Циљ и задаци
Информисање
законским
документима

Активности

о Постављање на
сајт
школе
најзначајних
докумената као
што су закони,
правилници,
интерни
документи
школе
Информисање
Део
сајта
ученика, родитеља, прилагодити
пријатеља школе и информацијама
шире јавности о ''ОГЛАСНА
најзначајним
ТАБЛА'' или
активностима које ''АКТУЕЛНО''
се
реализују
у
школи, општини и
граду
Промоција
рада Панои у холу
које су образовно- школе
васпитног
Сајт
карактера у циљу Летопис
јачања позитивних Друштвене
ставова и усвајања мреже
здравих
стилова
живота
као
и
културног аспекта
и неговања музичке
писмености
Превенција
Сајт
насиља,
Друштвене
дискриминације,
мреже
медијска
писменост...)
ЕВАЛУАЦИЈА
Утврђивање
РАДА
броја
активности
које
су
постављене на
сајт
Број посета по
активности на
сајту школе

Сарадници

Начин

Динамика

Резултат
и

Докуме
нтација

Директор
наставници

Индивидуални
рад

Током
године
Ажурира
ње сваке
недеље

Постављ
ени
докумен
ти

Сајт
школе

Наставници,
стручна
служа
Чланови
колектива

Сарадници
достављају
податке

Током
године
Ажурира
ње сваке
недеље

Постављ
ени
докумен
ти

Сајт
школе

Наставници,
стручна
служа
Чланови
колектива

Сардници
достављају
податке

Током
године
Ажурира
ње сваке
недеље

Постављ
ени
докумен
ти

Сајт
школе

Наставници,
стручна
служа
Чланови
колектива
Задужени за
сајт школе
Директор

Сардници
достављају
податке

Током
године
Ажурира
ње сваке
недеље
Два пута
годишње

Постављ
ени
докумен
ти

Сајт
школе

Постављ
ени
докумен
ти

Сајт
школе
известа
ј
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Статистичка
обрада
података
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На основу резултата анкете Завода за унапређивање образовања и васпитања на узорку од 15.000
наставника, стручних сарадника и директора, у претходном периоду највећи број наставника је користио
Гугл учионицу као систем за организовање онлајн учења (преко 52% свих испитаника).
Да би наставници успешно користили Гугл учионицу неопходно је да школе активирају услугу Google G
Suite for Education, која поред Гугл учионице пружа још бројне погодности корисницима (неограничене
онлајн дискове за похрањивање података, неограничен број налога за наставнике и ученике, велики број
Гугл алата…)
Активација и коришћење ове услуге је бесплатна за школе, али се у пракси показало да због недостатка
техничке подршке компаније Гугл, која нема представништво у Србији, процедура за регистрацију и
активацију услуге није била једноставна великом броју школа.
Завод за унапређивање образовања и васпитања је обезбедио менторску подршку школама,
наставницима и стручним сарадницима у планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу
ИКТ-а, која функционише преко онлајн тикет система који се налази на новом Националном образовном
порталу.
Музичка школа "Станислав Бинички" је у јулу 2021. године остварила успешну регистрацију и
активацију услуге G Suite for Еducation. Ово ће значајно утицати на квалитетни рад свих у школи.

60. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе вршиће се плански,
систематски, како би се осигурало прикупљање, сређивање и коришћење података:
 праћење примене епидемиолошких мера које прописују надлежни како би се осигурала
здравствена сигурност свих, ученика, наставника, родитеља.
 остваривању плана и програма свих видова васпитно образовног и образовно васпитног рада,
посебно са становишта стицања знања, умења и навика ученика и подизања компетенција
ученика;
 остваривању програма наставе и учења:
 оостваривању активности а нарочито са становишта примене усвојености закључака, ставова и
опредељења у оквиру стручних органа.
Праћење се врши путем: самоевиденције и подношења извештаја, утврђивањем резултата у оквиру
одељенских већа (одсека), стручних актива, тимова, ученика, родитеља, Савета родитеља школе и
Школског одбора, увидом у педагошку евиденцију о остваривању предвиђених фондова часова за све
облике рада са ученицима као и анализом постигнутих резултата ученика на такмичењима и на
смотрама, манифестацијама, јавним наступима... Као инструменти праћења рада постоје формулари за
годишње и месечне планове наставника и стручних сарадника, протоколи за праћење наставног часа,
табеле прегледа успеха ученика на првом и другом класификационом периоду, као и табела о прегледу
успеха по предметима. Све наведене инструменте, као и мерне инструменте који су дати у Правилнику о
самовредновању рада школе и друге које према потребама израђује школа и користи у праћењу и
евалуацији рада узеће се као основа за вредновање рада школе.
Праћењем и анализирањем радних елемената доприноси се стваралачкој радној атмосфери, сарадничким
односима, међусобном поверењу. Праћењем се могу отклонити узроци који отежавају рад и повећавају
емоционалну пренапрегнутост. Добра евалуација омогућава мирну стваралачку радну атмосферу и
доприноси квалитетнијем организовању свих сегмената васпитно-образовног процеса.
Очекивана је рализација и у ванредним околностима. Организаваће се и праћење и евалуација примене
превентивних мера за време трајања епидемије ковида 19. где се мере настављају примењивати и током
ове године.
Садржај праћења и Начини праћења
вредновања
вредновања
Реализација
часова Увид у дневнике

и Време
На крају полугодишта
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Носиоци праћења
и вредновања
Тим за ГПРШ, ШП,
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редовне наставе
Реализација
часова Увид у дневнике
додатне,
допунске,
ваннаставних
активности, концерата,
манифестација, смотри,
јавних наступа...
Реализација
рада Записници, састанци
ТИМОВА
активности

ШРП
Тим за ГПРШ, ШП,
ШРП

На крају полугодишта

Реализација рада већа, Записници, састанци
актива ...
активности

На крају полугодишта

Тим за ГПРШ, ШП,
ШРП, директор

На крају полугодишта

Директор

Овај Годишњи план образовно-васпитног рада Музичке школе «Станислав Бинички», Београд, за
школску 2022/2023. годину донет je на седници Школског одбора, одржаној 15.09.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Дарко Манић

Прилог бр. 1 РАСПОРЕД ЧАСОВА АБС

Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд
РАСПОРЕД ЧАСОВА 2022/2023.
РАДНО ВРЕМЕ НАСТАВНИКА, ШКОЛСКА 2022/2023 ГОДИНА -“А“ ОДЕЉЕЊЕ
РАСПОРЕД ЧАСОВА ПО СМЕНАМА НАСТАВНИКА.
Презиме и име

понедељак

Број
учионице/кабинета

l

уторак
ll

l

среда
ll

l
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четвртак
ll

l

петак
ll

l

субота
ll

l

ll
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Милена
Крушевац
Живковић
Драгана
Бајчета
Тањa
Живановић
Верица
Делић
Милош
Ђукић
Велимир
Живић
Милош
Живковић
Мила
Душан
Ивановић
Ивановић
Ненад
Јовановић
Владан
Колашинац
Бојана
Нешић
Соња
Вучуревић
Весна
Ловрић
Цапарин
Ниња
Малетић
Гордана
Манић
Јелена
Маројевић
Горан
Вујић
Светозар
Невајда
Јана
Пралица
Јелена
Радосављеви
ћ Валентина
Рудић
Маја
Савић
Бојан
Симоновић
Александар
Солдат
Лорета
Стојковић
Тамара

12

15

пре подне

Тимотијевић
Катарина
Тодоров
Даринка
Пејчић
Тамара
Ћирковић
Јелена
Хаџиахмето
вић Сања
Стикић М.
Соња

7

пре подне

7

поподне

17

међу
смена

9
15

после
подне
пре
подне
пре подне

попод
не
међу
смена
после
подне
после
подне

међус
мена

међусме
на
пре
подне

пре
подне
пре
подне

пре
подне

пре
подне
поподне

међу
смена

после
подне
пре
подне
пре
подне

поподне
по
подне

4

поподне
пре подне

попод
не
пре
подне

14
12

пре подне

10
14
САЛА
11
1

5
8
5

после
подне
пре
подне
пре подне

пре
подне
после
подне
после
подне
пре
подне

пре
подне
попод
не
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
поподне

пре
подне
после
подне
после
подне

после
подне
пре подне

после
подне

пре
подне

пре
подне

пре
подне

после
подне

поподне
пре
подне

поподн
е
међу
смена
после
подне
после
подне

по
подне
поподн
е
пре
подне

по
подне
после
подне

пре
подне

пре
подне
после
подне

после
подне
пре
подне

пре
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне

међус
мена

међус
мена
пре
подне

пре
подне
пре
подне

пре
подне
попод
не
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне
после
подне
после
подне

после
подне

пре
подне

пре
подне

после
подне

пре
подне
попод
не
попод
не
по
подне
пре
подне
попод
не

САЛА
4
8

пре
подне
после
подне
после
подне

6
13
14

после
подне
пре подне

3

1
3

пре подне

6

пре
подне
пре подне

6

пре
подне

после
подне
после
подне
после
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне

пре
подне
пре
подне
пре
подне
после
подне

после
подне

пре
подне
после
подне
пре
подне
после
подне

пре
подне

после
подне

попод
не
после
подне
пре
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне

пре
подне

после
подне

после
подне

после
подне
пре
подне

пре
подне

поподне

пре
подне
поподне

пре
подне

после
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
пре
подне
пре
подне
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пре
подне
пре
подне

пре
подне
после
подне

после
подне
pre podne

пре
подне

после
подне

међусм
ена

после
подне
после
подне
после
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне

пре
подне
пре
подне
пре
подне
после
подне

после
подне

поподн
е
после
подне
пре
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне

пре
подне

после
подне

пре
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
попод
не
пре
подне

после
подне
после
подне
после
подне

пре
подне

пре
подне
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Ивана
ИвановићСимоновић
Даница
Кремзер

пре подне

9

после
подне

после
подне

пре
подне

после
подне

пре
подне

после
подне

пре
подне

после
подне

после
подне

пре
подне

РАДНО ВРЕМЕ НАСТАВНИКА, ШКОЛСКА 2022/2023 ГОДИНА -“Б“ ОДЕЉЕЊЕ
РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВЕ ПО СМЕНАМА НАСТАВНИКА
Презиме и име

понедељак

Број
учионице/кmабинета

уторак
ll

l

ll

после
подне
пре
подне

Аћимовић
Небојша
Бермел
Лариса
Мина
Ђекић
Кадић
Лидија
СОЛФЕЂО

1

пре подне

пре подне

4

после
подне

5

после
подне
пре подне

Сала

пре подне

пре подне

после
подне

2

пре подне

Миловић
Дејан
Насуовски
Милица
Пандуровић
Павлетић
Наташа
Радуловић
Ивана
Симић
Марија
Јовановић
Бојана
Тодоровић
Милица
Томић
Александра
Ћокић
Милица
Штрбац
Јелена

7

после
подне
пре подне

после
подне

пре
подне

пре
подне

пре
подне

после
подне

после
подне
после
подне
пре подне

после
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне
пре
подне
пре
подне

4
3
Сала
1
6

после
подне
после
подне

6
3

среда

l

5
2

Јанчић
Сања

l

четвртак
ll

петак

субота

l

ll

l

ll

после
подне
пре
подне
после
подне
после
подне
поподн
е
пре
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
после
подне
пре
подне

пре
подне
после
подне

после
подне
пре
подне

после
подне
пре
подне
после
подне

после
подне
пре
подне
пре
подне

после
подне

пре
подне

пре
подне

после
подне

пре
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне

после
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
после
подне

после
подне
после
подне
пре
подне
после
подне
после
подне
после
подне

пре
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне
пре
подне
пре
подне

по
подн
е

по подне

по
подне

l

ll

пре
подне
пре
подне
после
подне
пре
подне
пре
подне

пре
подне

пре
подне

РАДНО ВРЕМЕ НАСТАВНИКА, ШКОЛСКА 2022/2023 ГОДИНА ОДЕЉЕЊЕ СЕЊАК
Презиме и име

понедељак

Број
учионице/кабинета
Предраг
8
Симоновић
Вукмановић
4
Милена
Ивановић
2
Гордана
Јованка
7
Михајловић

l

ll l

уторак

поподн
е

попод
не
после
подне
попод
не
по
подне

среда
ll

међусм
ена
међу
смена

l

четвртак
ll

међусме
на

попо
дне
пре
подне

петак
ll

l

ll

поподне

поподне

међусме
на
међу
смена

међусм
ена

после
подне
поподне
по подне
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Цветковић
Соња/Вељко
Прибић

5

Милошевић
Б. Ана
Невајда Јана

12

Недовић
Јелена
Мићковић
Филип
Шаренац
Јелена
Живић
Милош
Јелена
Килибарда

међусм
ена

САЛА
1
1

међусм
ена

после
подне

међусм
ена

међусме
на

међусме
на

међусмен
а

међусме
на

после
подне

међусме
на

после
подне

5
9

међус
мена

међусм
ена

после
подне
после
подне
међус
мена

пре
подне
међусм
ена
међусм
ена

међусм
ена

после
подне
после
подне
после
подне

међусме
на

међусме
на

пре
подне
међусме
на
међусме
на

међусм
ена
после
подне

11

после
подне

пре
подне

међусм
ена
после
подне

после
подне

Распоред усвојен на седници Наставничког већа 31.08.2022.
Директор школе
Ђорђе Милошевић

Прилог бр. 2

ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА АБС

Сењачка бр. 31, 11000 Београд
Телефон - Фаkс: 011 / 3692 - 672, 011 / 3692 - 733
Е-маil: skola@binicki.edu.rs
01.09.2022.
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РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2022/2023.
ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊЕ „ А“
ПРЕ ПОДНЕ –ПРВА СМЕНА

ПРОМЕНА ДЕЖУРСТВА НА НЕДЕЉНОМ НИВОУ.
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Делић Милош

Верица

Драгана

Велимир Ђукић

Ненад

Живић

Живановић

Живковић

Ивановић

Милош

ПОСЛЕ ПОДНЕ-ПРВА СМЕНА
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Соња Нешић

Весна

Бојан

Даринка

Ниња Ловрић

/

Вучуревић

Савић

Тодоров

Цапарин

ПРЕ ПОДНЕ –ДРУГА СМЕНА
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Владан

Гордана

Даница

Александар

Лорета

Вујић

Јовановић

Малетић

Кремзер

Симоновић

Солдат

Светозар

ПОСЛЕ ПОДНЕ-ДРУГА СМЕНА
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Милена

Пралица

Јана

Тамара Пејчић

Катарина

/

Крушевац

Јелена

Невајда

НАПОМЕНА:

ПРОМЕНА

ДЕЖУРСТВА

НА

Тимотијевић

НЕДЕЉНОМ

НИВОУ

У

СКЛАДУ

СА

ИНДИВИДУАЛНИМ РАСПОРЕДОМ ЧАСОВА.
Директор школе
Ђорђе Милошевић

Сењачка бр. 31, 11000 Београд
Телефон - Фаkс: 011 / 3692 - 672, 011 / 3692 - 733
Е-маil: skola@binicki.edu.rs
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2022/2023.
01.09.2022.
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ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊЕ „ Б“
ПРЕ ПОДНЕ
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Мина Ђекић

Дејан

Мина

Аћимовић

Дејан

Јелена

Миловић

Ђекић

Небојша

Миловић

Штрбац

ПОСЛЕ ПОДНЕ
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Аћимовић

Марко

Јелена

Сања

Бојана

/

Небојша

Алтман(Милица

Штрбац

Јанчић

Јовановић

Насуовски

Директор школе
Ђорђе Милошевић

Сењачка бр. 31, 11000 Београд
Телефон - Фаkс: 011 / 3692 - 672, 011 / 3692 - 733
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Е-маil: skola@binicki.edu.rs
РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА 2022/2023.
01.09.2022.

ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊЕ „ С “
ПРЕ ПОДНЕ
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

/

Јованка

Милош

/

Јелена

Јана

Михајловић

Живић

Недовић

Невајда

ПОСЛЕ ПОДНЕ
ДАН

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

НАСТАВНИК

Милена

Јелена

Гордана

Филип

Предраг

/

Вукмановић

Килибарда

Ивановић

Мићковић

Симоновић
Директор школе
Ђорђе Милошевић

Прилог бр. 3 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХУ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

Сењачка бр. 31, 11000 Београд
Телефон -Фаkс: 011 / 3692 - 672, 011 / 3692 - 733
Е-маil: skola@binicki.edu.rs
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХУ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
,,СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“ БЕОГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 109/2021) указује на то да је професионални развој сложен процес који
подразумева стално преиспитивање и развијање компетенција запослених на пословима образовања и
васпитања ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце/ученика/полазника и нивоа
њихових постигнућа.Обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање, које се остварује
кроз различите активности дефинисане овим правилником.Саставни део професионалног развоја јесте и
развој каријере напредовањем у одређено звање.
Стручно усавршавање запослених на пословима образовања и васпитања установа планира у складу са
потребама и приоритетима образовања и васпитања и приоритетним областима које утврђује министар
надлежан за послове образовања.
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу личних планова стручног
усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања, развојног плана установе, резултата
самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа
и других показатеља квалитета образовно-васпитног рада.
Лични план стручног усавршавања запосленог на пословима образовања и васпитања сачињава се на
основу самовредновања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и
стручног сарадника, односно компетенција директора и података из стручно-педагошког надзора и
спољашњег вредновања.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима:

које предузима установа у оквиру својих развојних активности;

савладавањем одобрених програма стручног усавршавања, у складу са овим правилником;

учешћем на одобреним стручним скуповима, у складу са овим правилником;

које предузима министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство),
Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања, Педагошки завод Војводине, центри за стручно усавршавање;

које се организују у оквиру пројеката и програма васпитања и образовања на међународном
нивоу и кроз пројекте мобилности;

које предузима установа, а односе се на развијање партнерства са другим установама и развој
праксе хоризонталног учења;

које предузима запослени на пословима образовања и васпитања у складу са личним планом
стручног усавршавања, а нису обухваћене тач. 1)-6) овог члана;

које остварују високошколске установе на основу програма у оквиру целоживотног учења.
Стручно усавршавање јесте обавезна активност запослених на пословима образовања и васпитања
утврђена педагошком нормом, у оквиру 40-часовне радне недеље.
За стручно усавршавање запослени има право на одсуство из установе у трајању од три радна дана
годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног усавршавања. Распоред одсуства
наставника, васпитача и стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум,
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Одсуство запосленог из овог става
сматра се плаћеним одсуством у складу са посебним колективним уговором.
Стално стручно усавршавање у установи остварује се:
–
извођењем угледних часова, демонстрирањем поступака, метода и техника учења и других
наставних, односно васпитних активности;
–
излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладан програм стручног
усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, са обавезном анализом и
дискусијом;
–
приказом стручне књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, истраживања,
студијског путовања и стручне посете са обавезном анализом и дискусијом;
–
учешћем у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима
мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима
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–
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–

и посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, заједницама професионалног
учења, програму огледа, раду модел центра;
остваривањем активности у школи вежбаоници;
остваривањем активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;
активностима које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе
хоризонталног учења.

Стручно усавршавање ван установе су:
програм стручног усавршавања који се остварује извођењем обуке;
стручни скупови, и то:
–
конгрес, сабор;
–
сусрети, дани;
–
конференција;
–
саветовање;
–
симпозијум;
–
округли сто;
–
трибина;
–
летња и зимска школа.
И другим активностима које смо планирали Интерним правилником о бодовању инстерних активности
стручног усавршавања јоју смо донели у јуну 2021који могу бити организовани као домаћи и
међународни.
Запослени на пословима образовања и васпитања у поступку самовредновања и планирања свог
стручног усавршавања и професионалног развоја примењује стандарде компетенција.
Запослени на пословима образовања и васпитања систематично прати, анализира и вреднује свој
образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и чува у
одређеном облику податке о својој професионалној пракси (нпр. примере примене наученог током
стручног усавршавања, лични план стручног усавршавања, извештаје о стручном усавршавању, уверења
о учешћу у програмима стручног усавршавања, стручним скуповима, лична запажања, примере из
праксе коришћене у оквиру заједнице професионалног учења са колегама у/ван установе и др., у даљем
тексту: портфолио).
Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног саветника
и саветника - спољног сарадника, даје на увид свој портфолио професионалног развоја, а директор на
захтев просветног саветника и саветника - спољног сарадника.
–
–

Основна музичка школа, тачније чланови колектива, односно Тима за професионални развој:
–
прате остваривање плана свих облика стручног усавршавања запослених на пословима образовања
и васпитања;
–
воде евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју запослених на пословима
образовања и васпитања;
–
вреднују примену наученог у оквиру стручног усавршавања у раду и допринос стручног
усавршавања развоју и постигнућима деце и ученика;
–
анализирају резултате самовредновања, стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања рада
установе;
–
предузимају мере за унапређивање компетенција запослених на пословима образовања и васпитања
према утврђеним потребама;
–
упућују на стручно усавршавање запослене на пословима образовања и васпитања и предузимају
мере за унапређивање њихових компетенција.
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеу запослених на
пословима образовања и васпитања.
План стручног усавршавања запослених на пословима образовања и васпитања је саставни део
годишњег плана рада установе и усклађен је са развојним планом установе и резултатима
самовредновања и спољашњег вредновања установе.
Педагошки колегијум установе одређује свог члана који прати остваривање плана стручног
усавршавања установе и о томе два пута годишње извештава директора.
Запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност да сваке школске године
учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи, и то да:
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прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези са пословима наставника,
васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања; резултате примене
наученог на стручном усавршавању; анализу утицаја стручног усавршавања на развој детета и
ученика; стручну књигу, приручник, стручни чланак, дидактички материјал; резултате
обављеног истраживања, студијско путовање, стручну посету и слично;
изведе угледни час, демонстрира поступке, методе и технике учења и друге наставне, односно
васпитне активности;
присуствује активностима из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и учествује у њиховој анализи;
учествује у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи, пројектима
мобилности, програмима од националног значаја у установи, стручним и студијским путовањима
и посетама, међународним програмима, скуповима и мрежама, програму огледа, раду модел
центра;
оствари активности у школи вежбаоници;
оствари активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе;
оствари активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој
праксе хоризонталног учења.

У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и дужност
да сваке школске године:
–
оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа из члана 6. став 1. овог
правилника;
–
похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или одобрени
програм из Каталога програма стручног усавршавања када су организовани радним даном, у
складу са Законом и посебним колективним уговором, има право на плаћено одсуство;
–
учествује на најмање једном одобреном стручном скупу из члана 4. став 1. тачка 3) овог
правилника.

Сат похађања програма стручног усавршавања има вредност бода.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ/ЗАПОСЛЕНЕ
Каталошки
број

К

П

Програм

Трајање

Време

1009

К1, К2, К5,
К11, К23

П3

дана: 3
бодова: 24

Током
школске
године

1011

К1

П3

недеља: 2
бодова: 16

Током
школске
године

1012

К2, К3, К4,

П1

"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"
"ПријатељидецеопштинеНовиБеоград"
Непосредно
Анализазначења у музици
(претходниназивкојибихжелеодапроменимје
”Хеуристичкеметоде у читањумузичкогдела”)
Факултетмузичкеуметности
Електронски
Благотворанутицајмузике (у

дана: 1

Током
школске
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К17, К23

1017

К1, К12

П6

1018

К2

П6

1024

К2

П4

1025

К1

П3

1032

К1, К2, К3,
К4

П3

1034

К1, К5

П6

1038

К2

П6

1039

К1

П3

1043

К3, К5

П4

1048

К1

П2

свакодневномраду)
наосетљивупопулацијусвихузраста
Факултетмузичкеуметности
Непосредно
ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ
ОБРАЗОВАЊУ Програмћесереализовати у
оквирупројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"
Филолошко-уметничкифакултет
Електронски
Дигиталниресурсиуметничкемузикекаоприло
зизаунапређењенаставемузике
(овајпрограмјерезултатпројекта DEMUSIS
Erasmus+, Ref. No. 598825-EPP-1- 2018-1-RSEPPKA2-CBHE-JP)
Факултетмузичкеуметности
Електронски
Импровизација у наставимузичкихпредмета
(обукаједеомеђународногпројекта ЕРАСМУС
КА2 ДЕМУСИС)
Универзитет у
НовомСадуАкадемијауметностиНовиСад
Непосредно
ИнструменталнамузикаЈоханаСебастијанаБа
ха: приступтумачењу и интерпретацији
Факултетмузичкеуметности
Непосредно
МОНТЕСОРИ МЕТОД У НАСТАВИ
СОЛФЕЂА: МУЗИЧКО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ЕФЕКАТ
ПРОШИРИВАЊА НАСТАВНИЧКИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА (програмћесереализовати
у оквирупројекта Erasmus + KA2,
„ДЕМУСИС")
Филолошко-уметничкифакултет
Непосредно
Музикаузпомоћрачунара
Образовнокреативницентар
Електронски
Музичкакултура и модернетехнологије
Отворенапросветнаиницијатива
Непосредно
Музичкауметност у контексту КОВИД-19 /
пост КОВИД-19 кризе:
конципирањепрограма, очувањепублике,
опстанакизвођачкеуметности,
психолошкатраума, припремеконцерата,
мотивацијаизвођача
Факултетмузичкеуметности у Београду
Непосредно
Музичкостваралаштво и сценскауметност
Академијаваспитачкомедицинскихструковнихст
удија
Непосредно
Одпрвихнотадоконцертногподијума
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бодова: 8

године

недеља: 2
бодова: 9

Током
школске
године

недеља: 3
бодова: 10

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

недеља: 2
бодова: 16

Током
школске
године

дана: 2
бодова: 16

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

дана: 2

Током
школске

Годишњи план образовно васпитног рада
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1054

К2, К3, К2
3

П4

1061

К1, К4

П3

216

К1, К13,
К22, К23

П5

Удружењемузичких и балетскихпедагогаСрбије
Непосредно
Психолошкетехникезаусавршавањејавногнас
тупа и контролатреме
ЕSTA Srbija
Непосредно
Уметникнасцени – гест, комуникација,
медији
(обукајеобавезнидеомеђународногпројекта
ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)
Универзитет у
НовомСадуАкадемијауметностиНовиСад
Непосредно

бодова: 16

године

дана: 2
бодова: 16

Током
школске
године

дана: 1
бодова: 8

Током
школске
године

Школскозаконодавство –
основаразвојаобразовања и васпитања
ГимназијаСветиСава
Непосредно

дана: 3
бодова: 24

Током
школск
е
године

Школа ће поред наведених семинара који ће се реализовати у складу са могућностима током године
организовати и семинаре за јачање компетенција и других запослених у сардањи са другим установама,
али и МПНТР и Заводима:
Запослени
Дирекор
Секретар
Шеф рачуноводства
Благајник
Директор
Помоћник директора

Педагог
Библиотекар
Директор
Наставници
Помоћник директора

Институције које ће организовати семинаре на којима ће присуствовати и
други запослени школе
 CMN- Centar za menadžment d.o.o
 Министраство просвете, науке и технолошког развоја
 MilvekoKonsalting
 Paragraf LEH
 Бизкон едукације
 Образовни информатор
 IPC
 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 Завод за унапређивање образовања и васпитања
 Семинари у организацији удружења ДЕСТ
 Филозофски факултет, Београд
 Педагошко друштво Србије
 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
 Завод за унапређивање образовања и васпитања
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 Удружење библиотекара Србије
 Републичка секција стручних сарадника
 Онлајн обуке наставника , платформа МПНТР ,,Чувам те“.
 Обуке у организацији Удружења музичких и балетских школа
 Обуке у организацији Заједнице музичких и балетских школа
...

Наставници се самостално изјашњавају и одлучују о учествовању на одобреним стручним скуповима,
летњим и зимским школама и студијским путовањима.Школа може да организује стручно усавршавање
(стручни семинар) у оквиру излета или путовања запослених. Такође се планира да чланови стручних
тимова (за израду школског програма, за развојно планирање и др.), везано уз припрему планираних
задатака и материјала за Школски одбор, могу да присуствују семинарима у организацији Заједнице
музичких школа или других институција, ван Београда. У овим случајевима школа сноси трошкове
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присуствовања семинарима, сагласно одлуци директора школе. Школа сноси трошкове стручног
усавршавања, осим индивидуалних активности наставника у виду студијских путовања, међународних
и стручних скупова и сл.).

Оријентациони план стручног усавршавања наставника за школску 2022/2023. годину

НАСТАВНИК

стручни
семинари К1

Вукмановић Милена
Цветковић Соња/Вељко Прибић
Килибарда Јелена
Предраг Симоновић
Милошевић Бугариновић Ана
Живковић Мила
Савић Бојан
Живановић Верица
Стојковић Тамара
Рудић Маја
Солдат Лорета
Тимотијевић Катарина
Тодоров Даринка
ЛоврићЦапаринНиња
Ћирковић Јелена
Хаџиахметовић Сања
Нешић Соња
Бермел Лариса
Јовановић Бојана
Томић Александра
Кадић Лидија
Пандуровић Павлетић Наташа
Тодоровић Милица
Ђокић Милица
Насуовски Милица
Вујичић Неда
Ачкун Ерна
Ирена Mучибабић
Божовић Петра
Живојиновић Лидија
Крстић Јасмина
Ђурђевић Ђурђица
Живић Милош
Симић Марија
Ивановић Душан
Ђукић Велимир
замена Аћимовић Небојша
Ивановић Гордана
Малетић Гордана
Пралица Јелена
Маројевић Горан
Ђекић Мина
Крушевац Милена
Стикић Марјановић Соња
Вујић Светозар
Јанчић Сања
Ђорђе Милошевић
Бранка Ђорђевић
Мићковић Филип
Радуловић Ивана
Шаренац Јелена
Вучуревић Весна
Ивановић Ненад

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16

стручни
семинари
К2,
К3,
К4
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
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приоритет
не
области

стручни
скупови

активност
и у школи

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

остало (стручна
путовања,
међународни
скупови и др.)
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
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Драгана Живковић
Михајловић Јованка
Миловић Дејан
Симоновић Александар
Колшинац Бојана
Јовановић Владан
Пејчић Тамара
Делић Милош
Драгана Степић
Бајчета Тања
Недовић Јелена
Ивановић Симоновић Ивана
Радосављевић Валентина
Штрбац Јелена
Манић Јелена
Невајда Јана
Марко Ђорђевић
Секретар
Педагог
Директор
Помоћник директора
Шеф рачуноводства
Благајник

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16

8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16
8 – 16

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално

Директор школе
Ђoрђе Милошевић
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Документ израђен на основу Правилника о стандардима компетенција директора
установа образовања и васпитања Сл. гласник 38/2013 и Развојног плана школе 2022/2026.
године
I Област:

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

II Област:
III Област:
IV Област:

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦО
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

V Област:
VI Област:

I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.1. Развој културе учења
1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.3 Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика

АКТИВНОСТИ
- Стварање безбедне средине у
школи уз поштовање Препоручених
мера превенције COVID-19 које је
израдио Институт за јавно здравље
„Милан Јовановић Батут“
- Прављење распореда часова

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
током целе године

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор, педагог, помоћно особља,
сви запослени, ученици

август и септембар
2022. године

директор, помоћник директора,
наставници

- Планирање мастер класова за током целе године
ученике
- Организација културне и
током целе године
концертне делатности
- Инструктивно-педагошки рад

током целе године

- Организација ваннаставних
активности
- Сарадња у идентификацији
даровитих ученика, координација и
учешће у раду са даровитим
ученицима
- Праћење ученика са тешкоћама у
раду и понашању.
Предлагање
одговарајућих активности.
- Праћење припрема за такмичења
ученика у земљи и иностранству

током целе године

руководиоци стручних већа, директор,
наставници, ученици
директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета, ученици
директор, педагог, помоћник
директора
одељењске старешине

током целе године

директор, наставници, педагог

током целе године

директор, наставници, одељенске
старешине, педагог

током целе године

наставници главног предмета
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- Анализа рада и извештај о успеху у
1. полугодишту, мере за даљи рад
- Избор учесника за концерт Мала
школа бонтона велика дворана КНУ
- Организација Новогодишњих
концерата ученика на свим
одељењима школе
- Организација Такмичења „Звуци
флауте“ меморијал Сања Трајковић
у школи
- Организација припреме и прославе
школске Славе - Свети Сава

децембар

директор, помоћник директора,
одељењско веће, педагог
Педагошки колегијум бира тачке на
преслушавању
Стручна већа бирају тачке за концерте

- Избор учесника за концерте
поводом Дана школе
- Припреме за прославу Дана школе
– (свечани концерт у сали
Београдске филхармоније и концерт
ученика основне школе у мају 2023.)
- Организација 11. Такмичења
„Бинички“ у школи

март-април

- Организација Републичког
такмичења у школи

март-април

- Организација Такмичења „Мех
Фест“
- Увид и праћење припрема за
Такмичење „Звуци флауте“
меморијал Сања Трајковић
- Увид и праћење припрема за
Такмичење „Бинички“

Фебруар-мај

- Увид и праћење припрема за
Републичко такмичење

септембар-април

- Увид и праћење припрема за
такмичење „Мех Фест“
- Увид и праћење припрема за
Фестивал ЗМБШС, избор такмичара
за екипу школе
- Учешће у организацији
превентивних активности (ученици,
родитељи, наставници)
- Анализа проблема у вези са
оцењивањем, педагошкоинструктивни рад и сарадња са
наставницима у циљу отклањања
истих. Увид у комплетну
документацију наставника.
- Поправка инструмената
- Богаћење нототеке, наставак на
дигитализацији нотног садржаја
- Учешће у осмишљавању анкета у

Децембар - мај

децембар
децембар
децембар

Директор, помоћник директора,
педагог, наставници флауте

јануар

директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Педагошки колегијум бира тачке на
преслушавању
директор, помоћник директора,
руковидиоци стручних већа,
наставници, ученици

март, април, мај

март

Септембар-децембар
септембар-март

октобар-мај
планирано 5
аудиција
током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници хармонике
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници флауте
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа,
наставници главног предмета
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници хармонике
директор, Педагошки колегијум,
педагог
директор, помоћник директора,
одељењске старешине,педагог

током целе године

директор, помоћник директора,
одељењске старешине, педагог

током целе године
током целе године

зависи од врсте инструмента
нототекар, уз надзор директора и
педагошког колегијума
директор, помоћник директора,

током целе године
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оквиру самовредновања,
статистичка обрада података
анкетирања у оквиру
самовредновања
- Иницирање активности интерног и
екстерног стручног усавршавања
- праћење изостанака ученика

педагог, Стручни актив за
самовредновање
током целе године
током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, тим за професионални развој
запослених
директор, помоћник директора,
педагог, одељењске старешине,
одељењско и наставничко веће

II Област:
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Планирање пројеката у Школи
септембар 2022.
директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум
- Праћење израде Летописа школе
током целе године
директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, педагог
- Праћење ажурирања сајта школе
током целе године
директор, помоћник директора
- Састанци стручних актива и
септембар, фебруар
чланови тимова и актива са
Тимова
(по потреби чешће)
координаторима
Школски одбор, Савет родитеља,
- Увођење нових предмета / класа (
Септембар - октобар Директор, помоћник директора,
Харфа и Гитара) у процес рада
педагог, педагошки колегијум,
Стручна већа, Тимови и активи школе
- Увођење нових наставника у
по потреби
директор, ментори, педагог
процес рада
- Израда предлога организационе
септембар
директор, помоћник директора
шеме обављања свих послова у
школи
- Подела задужења и решења о
током целе године
директор
радним обавезама
- Формирање и допуна стручних
септембар
директор, чланови тимова са
тимова и актива
координаторима, педагог
- Утврђивање распореда часова за
септембар
помоћник директора, директор,
све облике рада и дежурства
педагог
наставника, увид у планове и
распоред
- Припреме и руковођење седницама септембар, новембар, директор, помоћник директора,
Наставничког већа
децембар, март, мај,
педагог, наставници
јун, август, а по
потреби и чешће
- Припреме и руковођење
сваког месеца, а по
директор, помоћник директора,
Педагошким колегијумом
потреби и чешће
руководиоци стручних већа
- Утврђивање броја часова редовне
септембар
директор, помоћник директора
наставе, допунског и додатног рада
и ваннаставних активности
- Анализа реализације васпитно
новембар, децембар, Одељењска веће шкооле, педагог,
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образовног рада – на крају сваког
класификационог периода
- Преглед педагошке документације
- преглед и анализа
- Праћење реализације активности
из Развојног плана
- План уписа у ОМШ за наредну
школску годину
- Израда извештаја о раду директора
у 1. полугодишту
- Израда различитих извештаја за
потребе педагошких и друштвених
институција
- Контрола података из
информационог система школе, базе
података ученика
- Организација припрема за
полагање пријемног испита у
музичку школу
- Организација и план рада око
уписа ученика у први разред
основне школе
- Информатор за ученике завршног
разреда о упису у СМШ
- Анализа успеха и дисциплине
ученика завршног разреда ОМШ
- Израда плана испита и радних
обавеза за мај и јун
- Утврђивање комисија за годишње
испите
- Праћење годишњих, пријемних,
поправних, разредних испита
- Предлог плана рада школе за
наредну школску годину
- Организација годишњих,
поправних и разредних испита
- Израда распореда рада, плана
задужења и решења о радним
обавезама наставника
- Израда Извештаја рада школе за
школску 2022/23. годину

април, јун

- Израда Извештаја директора за
школску 2022/23. годину
- Организациони послови око
припреме за почетак школске
године

август 2023.

- Израда Годишњег плана рада за
школску 2023/24. годину

август 2023.

- Редовно ажурирање програма
Министарства просвете - ЈИСП

током целе године

током целе године

децембар 2022.фебруар 2023.
јануар 2023.

директор, помоћник директора,
педагог
директор, помоћник директора,
педагог, сви наставници
директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум
директор

у зависности од
потребе

директор, помоћник директора,
педагог

током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, сви наставници

јануар - мај 2023.

директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум

септембар - мај

током целе године

директор, помоћник директора,
педагог, Педагошки колегијум,
наствници
Директор, помоћник директора,
педагог, наставници
директор, педагог, одељењско веће

април, мај 2023.

директор, помоћник директора

април, мај 2023.

директор, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа
директор, помоћници директора,
одељењске старешине
директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, педагог
директор, помоћник директора,
педагог руководиоци стручних већа
директор, помоћник директора

током целе године

септембар - мај

мај, јун, август 2023.
август 2023.
август 2023.
август 2023.
август 2023.

август 2023.
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директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, секретар,
педагог, одељењске старешине,
руководиоци стручних актива и тимова
директор
директор, помоћник директора,
руководиоци стручних већа, секретар,
педагог, нототекар, одељењске
старешине
директор на основу анализе и
закључака реализације претходног и
визије развоја Школе
директор, секретар и задужена лица за
рад у ЈИСП-у
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- Редовно ажурирање података у ес
током целе године
директор, помоћник директора и
Дневнику
координатори за ес Дневник
- Редовно ажурирање интерне базе
током целе године
помоћник директора, педагог,
података о ученицима - SOFT
координатори за ес Дневник
III Област: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
АКТИВНОСТИ
- Израда плана стручног усавршавања
за школску 2022/23. годину

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар
2022.

- Подизање нивоа дигиталне
писмености запослених

током целе
школске године

- Анализа планова рада наставника

током целе
школске године
током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог
директор школе, помоћник директора,
педагог

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Контрола планова и реализација
допунског и додатног рада

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Контрола ес Дневника

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог и координатори

- Анализа рада припремног разреда

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог, председник стручног већа
за теорију

- Преглед школске евиденције и
документације

током целе
школске године

директор школе, помоћник директора,
педагог

- Анализа текућих васпитнообразовних проблема и помоћ
наставницима у успешнијем васпитнообразовном деловању
- Праћење реализације наставе, посета
часовима редовне наставе

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Тим за професионални развој
запослених, помоћник директора,
педагог
Дигитално компетентни наставници и
сви наставници којима је потребна
помоћ у подизању дигиталне
писмености

- Седнице одељењских већа – анализа
на крају сваког
директор школе, педагог Педагошки
извештаја о успеху и реализацији
класификационог
колегијум, одељењска већа
ГПРШ
периода
IV Област: РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ
УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМИ ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
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- Припрема за избор Савета
родитеља
- Одржавање редовних седница
Савета родитеља – припрема и
учешће
- Родитељски састанак на нивоу
целе школе - израда смерница и
упутстава - на нивоу сваке класе
- Родитељски састанак за ученике
првог разреда основне музичке
школе – на нивоу одсека
- Припреме и учешће на седници
Школског одбора
- Сарадња са општином Савски
венац
- Сарадња са наставницима и
родитељима

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар 2022.
више пута у току
године
септембар 2022.
септембар 2022.
септембар, јануар,
март, јун
рок у зависности
од захтева у
пројекту
током целе године

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
одељењске старешине ОМШ,
родитељи
директор, помоћник директора,
секретар, педагог, родитељи
одељењске старешине у основној
школи (наставници главног предмета –
свака класа посебно)
Директор, помоћник директора,
педагог
директор, секретар
директор, помоћник директора,
секретар, носиоци пројеката
(наставници)
Помоћник директора, педагог,
одељењске старешине, директор има
увид
директор

- Сарадња са локалним и
током целе године
републичким институцијама
- Организовање сарадње са
током целе године директор, помоћник директора,
основним школа и предшколским
руководиоци стручних већа,
установама
наставници, ученици
- Сарадња са музичким и
по позиву
учешће на активима директора
балетским школама Београда
- Сарадња са Заједницом
по позиву
учешће на скупштинама ЗМБШС
музичких и балетских школа
Србије (ЗМБШС)
- Сарадња са Удружењем
по позиву
Директор, наставници
музичких и балетских педагога
Србије УМБПС
- Родитељски састанак и подела
јун 2023.
директор, помоћник директора,
диплома ученицима завршних
одељењске старешине, наставници,
разреда ОМШ
родитељи, ученици
- Сарадња са МПНТР, ШУ
током целе године директор, помоћник директора,
Београд, Друштво директора
секретар
V Област: ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесимa
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Редовно ажурирање података у
ЈИСП-у

Током цегодине

- Израда цене услуга за
финансирање у шк. 2022/23.
години
- Израда финансијског плана

септембар 2022.

Запослени са сертификатом за приступ
и унос података у ЈИСП, директор има
увид
директор, Школски одбор

децембар 2022/јануар

директор школе, шеф рачуноводства
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- Израда плана набавке опреме,
наставних средстава и плана
инвестиционог одржавања
- Анализа обављања
административно-финансијских
послова
- Припрема за израду завршног
рачуна

2023. године
септембар - децембар
2022.

директор, руководиоци стручних већа,
шеф рачуноводства

децембар 2022. и јун
2023.

директор, шеф рачуноводства

од децембра 2022. до
фебруара 2023.

шеф рачуноводства, директор има
увид

- Израда Плана јавних набавки за
2023. годину

децембар 2022.

- Увид у израду завршног рачуна
- Израда извештаја ФУК-а за
2022. годину
- Увид у анализу шестомесечног
финансијског пословања школе
- План радова у школи за време
школског распуста

фебруар 2023.
март 2023.

директор, шеф рачуноводства,
представници агенције која за школу
ради јавне набавке
директор, шеф рачуноводства
директор, секретар

децембар 2022. и јун
2023.
мај, јун 2023.

директор, шеф рачуноводства
Директор, Школски одбор у сарадњи
са Саветом родитеља и Педагошким
колегијумом у зависности од потреба
директор, шеф рачуноводства

- Реализација плана опремања
фебруар 2023.
инвентаром и училима
VI Област: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
- Организација израде и
током целе године
директор школе, помоћник
ажурирање нормативних
директора, секретар школе
аката школе
- Анализа кадровских
септембар 2022.
потреба за следећу школску
годину
- Контрола кадровских
послова, активности везане септембар 2022.
за радно - правне односе
запослених: израда уговора
о раду, решења о отказу
уговора, уговора о извођењу
наставе, пријаве и одјаве
запослених код НСЗ и сва
друга решења којим се
уређују права, обавезе и
одговорности запослених.
- Израда ЦЕНУС-а
до 15. септембра 2022.

директор

- Упознавање са актима
приспелим у току школског
распуста

директор, секретар

септембар 2022.

132

секретар, директор

директор, секретар,

Годишњи план образовно васпитног рада
МШ ,,Станислав Бинички“ 2022/2023.

- Израда друге фазе Плана
интегритета
- Праћење нових прописа из
области образовања и
упознавање колектива са
тим прописима.
- Расписивање конкурса за
упражњена радна места
- Усклађивање школских
аката са новом законском
регулативом
- Контрола и увид у израду
решења за менторе и
спровођење поступка за
полагање испита за
лиценцу,

октобар 2022.
током целе године

директор, секретар, радна група за
израду Плана интегритета
секретар, директор

по потреби

директор, секретар

до назначених рокова

секретар

по потреби

секретар, директор, педагог, ментор
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