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1 ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 
 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је једина музичка школа на територији општине Звездара. 

Нашој школи гравитирају ученици из 13 основних школа. 

 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је основана и почела са радом априла 1948. године у 

просторијама шесте београдске гимназије као Музички течај Дома културе петог реона са 

одсеком за клавир, виолину и хармонику. Исте године у октобру месецу добија назив 

„Нижа музичка школа петог реона“. Почетком 1950. год. Сели се у просторије ОШ 

„Вељко Дугошевић“, а у јесен исте године добија на коришћење зграду у којој је био стан 

који је раније користио управник ОШ „Филип Вишњић“, у улици В. Јагића бр. 5. Године 

1953. мења назив у нижа музичка школа „Владимир Ђорђевић“. Добровољним прилозима 

родитеља и уз финансијску помоћ општине Звездара 1960. год. изграђена је монтажна 

барака. Тиме се побољшава стање учионичног простора. Исте године мења назив у 

ШОМО „Владимир Ђорђевић“. 

 

Услови рада су се побољшљли тек 1971. год. када је добила на коришћење зграду ОШ 

„Филип Вишњић“. Од тог тренутка, великим напорима и уз доста одрицања и 

волонтерског рада наставника, извршен је велики број адаптација у циљу прилагођавања 

добијеног простора за потребе наставе. Од великих учионица су се преграђивањем добиле 

мање за одржавање инстументалне наставе и уведено је централно грејање. Изграђена је 

портирница код улаза у школску зграду. 

 

Целокупан простор матичне школе обухвата 800 м2. Има 14 учионица за индивидуалну 

наставу и 2 за групну наставу, концертну салу, наставничку собу, три канцеларијске 

просторије, портирницу, котларницу и хигијенске санитарне просторије. Учионице и 

холови су реновирани, сала је реконструисана у свечану концертну камерну салау, уз 

помоћ општине Звездара. Обновљена је и фасада коју је финансирао Секретаријат за 

образовање града Београда. Просечан број ученика који похађа школу је -500. 

 

Велико интересовање и потребу за музичким образовањем школа је сагледала и са 

становишта општих потреба и захтева у циљу унапређивања и ширења музичког 

школства као и општих друштвених потреба.  

 

  гудачко веће: 7  класа виолина, 1 класу виолончела и 1/3  класе контрабаса, и 1/3  

виоле, 

  клавир : 13 класа, 

  гитара: 3 и 1/3 класе, 

  хармоника: 3 класе, 

  соло певање: 1 класа, 

  дувачко веће: 2  класе флауте, 1 класу кларинета, 1/3  класе трубе и 1/2  класе обое, 

  теоретски предмети: 5 класа солфеђа и теорија музике, оркестар за гудаче, хор, 

камерна музика и припремни разред. 

 

Први пут ученици ове школе учествовали су на такмичењу свих Београдских музичких 

школа 1957. год., на Фестивалу школа за ОМО СР Србије 1968. год., а на Републичком и 
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Савезном такмичењу ученика и студената музике 1977. год. До сада су ученици ове 

школе освојили преко три хиљаде награда. 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ    ФЕСТИВАЛ 2015. 

 

ЕКИПА СОЛИСТА БРОЈ БОДОВА 

1. Александар Пејовић, хармоника, кл. Александар Попвић 98,29   I 

2. Зоја Томић, клавир, кл. Билјана Марјановић 97,43   I 

3. Милица Обреновић, виолина, кл. Вера Илић 89,14   II 

4. Тијана Николић, виола, кл. Јелена Вукотић 86,86    II 

КОНАЧНИ УСПЕХ ЕКИПЕ СОЛИСТА 90,57    I 

ЕКИПА КАМЕРНИ АНСАМБЛ- ТРИО“ ЂОРЂЕВИЋ“ БРОЈ БОДОВА 

87,71     II 
 
 
 
 
 
99,00   I 
 
 

 
Тијана Николић, виолина, кл. Мирослав Босанац 
Јована Гајовић, виола, кл. Јелена Вукотић 
Уна Мрваљевић, клавир, кл. Милена Павловић 
 
ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР- Диригент Вера Илић 
 
ПЛАСМАН ШКОЛЕ: I  
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Р Е З У Л Т А Т И                                                                                                                   

УЧЕНИКА ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“ БЕОГРАД                                                          

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2015. 

 
 КЛАВИР 

АНА РОДИЋ ,II кат.,кл. Љ. Плазинић                                             97,67   ЛАУРЕАТ 

САРА ЛАЗАРЕВИЋ, II кат., кл. Љ. Плазинић                               85,00  II  

НЕДА МАРЈАН, I кат., кл. Ана-Марија Срејић                             89,33 II 
САВА МАЈИЋ, I кат., кл. А. Рашковић                                                87,67 II 

МИЛЕНА ЂУКНИЋ, I кат., кл. Биљана Марјановић                          76,33 III 

 

ФЛАУТА  

МАРКО БОЈАНОВИЋ, I кат., кл. Ј. Вујновић                                  94,00  I      

         

АНА НИКОЛИЋ, преткат., кл. И. Благојевић                                 90,33   I 

МАРИЈА ЈАНКЕТИЋ, преткат., кл. И. Благојевић                        90,33 I 

РАЈКО МИЛИЋ, I кат., кл. Ј. Вујновић                                            Похвала 

МАРИЈА ИЛИЋ, Iкат., кл. Ј. Вујновић                                             Похвала 

 

ОБОА 

 

ФИЛИП МИЛОВИЋ, петкат., кл. Е. Гњатовић                               95,00  I 

 

 

КЛАРИНЕТ   

 

 

ПЕТАР ЈЕЛИЋ, преткат., кл. Д. Гњатовић                                      89,00   II 

 

САРА МАРКОВИЋ, преткат., кл. Д. Гњатовић                              77,67   III  

 

  

ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР, Iкат., кл. В. Илић                                       91,33 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СОЛФЕЂА 

 

ТИЈАНА НИКОЛИЋ, VI раз., кл. А. Лазаревић                              90,50 II 
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Наставници су ове лепе резултате постигли несебичним залагањем, користећи своја, и 

искуства својих и колега из других школа, користећи знања стечена на семинарима за 

стручно усавршавање наставника и пратећи појединачно и комисијски напредовање и 

развојни пут ученика у току целе школске године и у току школовања кроз: рад на часу, 

јавне наступе, смотре, такмичења и годишње испите. Сарадња са друштвеном средином је 

веома развијена, како на нивоу града, тако и општине. Најдужу сарадњу имамо са 

организацијом „Пријатељи деце Звездаре“, затим са Народном библиотеком „Вук 

Караџић“, месним заједницама, и свим школама на овој општини, где покушавамо да 

помогнемо наставницима музичке културе у реализацији програма са циљем развијања 

љубави и креативности кроз ову грану уметности и стварања музичке публике. 

 

 

Школа је добила следећа признања: 

 

 1972. год. Спомен плакету СО Звездара у знак признања 

за постигнуте резултате у раду, 

 1977. год. Спомен плакету Скупштине града Београда, 

 1977. год. Повељу за изузетан допринос развоју музичке 

педагогије од Удружења музичких педагога СР Србије, 

 2001. год. Спомен плакету СО Звездара у знак признања 

за изузетне резултате, 

 2004. год. Спомен плакету СО Звездара за развој 

концертне делатности. 

 

 

Сала школе је званично отворена као једина концертна камерна сала на општини Звездара 

у пролеће 2002. год. Редовно смо домаћини Републичког такмичења ученика и студената 

Србије од 2000.-те године. Наша општина Звездара побратимљена је са општином 

Штрпце са Косова и Метохије. На Коларцу је одржан концерт у оквиру хуманитарног 

пројекта „Музика Анђела“, чији смо ми један од од организатора и леаризатора. Били смо 

домаћини мађарском флаутисти европског ранга, Јаношу Балинту, који је у оквиру 

гостовања у нашој земљи одржао отворену пробу у нашој сали за јавност, пред концерт у 

свечаној сали Скупштине града Београда. (додати мастерклас Комиларов, Галина 

Турчанинова, Тадео Коељо). 

  

1.септембра 2013. године, почело је са радом  истурено одељење наше школе у 

Мирјеву.  

Отворене су класе: клавир, гитара, виолина и хармоника, као и припремни разред.  

Родитељи и ученици су задовољни радом и залагањем професора. 
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2 МИСИЈА 

 

Вредности које негујемо су: љубав према музици, препознавање и 

развијање талентоване деце и усмеравање најталентованијих 

ученика ка следећем нивоу школовања и развијање опште музичке 

културе. Кроз специфичности остварујемо мисију: 

 

 Републичка такмичења ( флаута, виолина, гитара,…), 

 Клавирска такмичења 

 Републичко такмичење из солфеђа 

 Испити за лиценцу 

 Сарадња са ФМУ 

 Сарадња са основним и музичким школама 

 Сарадња са локалном заједницом и градом 

 Рад са децом са посебним потребама 

 Сарадња са предшколским установама 

 

 

Активности школе су следеће: 

 

ПРОЈЕКТИ: 

 

 „Понедељком у Ђорђевићу“, концертна делатност школе, вођа пројекта Маја Радић 

 „Музички времеплов“, сарадња са музичким школама, председници стручних већа 

који могу да задуже неког од колега 

 „Заједно смо бољи“, сарадња са три београдске музичке школе: „Станковић“,  

„Маринковић“ и „Ђорђевић“, вођа Ј. Вујновић и директор 

 „У сусрет Новој години“, концерти најбољих ученика свих интрумената, соло-певања 

и теоретских предмета, председници стручних већа (или замена) 

  „Хуманитарни концерти“, организатор Борко Милојковић, вођа Милица Радојевић 

 „У сусрет Дану школе“, концерти најбољих ученика свих инструмената, соло-певања 

и теоретских предмета, председници стручних већа (или замена) 

 „Светосавска академија“, вође Ј. Рајић и Р. Кнежевић 

 „Музички загрљај“, сарадња са локалном заједницом, вође М. Радојевић и Ј. Ристић 

Јоцић 

 „Примењена музика“, развијање мотивације код ученика као последица узајамног 

деловања различитих грана уметности, вођа Ј. Рајић 

 „Превазилажење страха од јавног наступа“, радионица- Страхиња и Небојша у 

музичкој школи, вођа Н. Симојловић, председница Савета родитеља и члан Школског 

одбора 

 „Стилизовано народно певање“, вођа А. Чокић 

 „Сарадња са локалном заједницом“, вођа И. Љуба 
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  „Вредне руке, дарују нам звуке“, сарадња са основним школама и прдшколским 

установама, вођа пројекта Александар Поповић 

 Летопис, Ј. Вукотић и Ј. Гацин 

 Сарадња са високошколским установама, Б. Марјановић 

 Билтен- школски часопис, Ј. Рајић и Ј. Гацин 

 
 

 
 

3 ВИЗИЈА 

 

Школа у коју ће деца радо долазити и које ће се са задовољством сећати. Наставници који 

ће са школом расти. 

  

4 АНАЛИЗА СТАЊА 

 

Оцена стања у оквиру појединих области квалитета од 1 до 5: 
 

Oбласт 

квалитета 
Родитељи Наставници Ученици 

Просечна 

оцена 

Настава и 

учење 
4 5 4 4 

Постигнут 

квалитет 
4 4 5 4 

Подршка 

ученицима 
            5 4 5 5 

Етос 5 4 5 5 

Ресурси 4 4 4 4 

Руковиђење, 

организација и 

обезбеђивање 

квалитета 

4 4 4 4 

Школски 

програм и 
 5  5 
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годишњи 

програм рада 

 

Тим за самовредновање  рада школе је током 2013/2014. и 2014/2015. школске године 

обрадио планом предвиђене области: 

Ресурси, етос, настава и учење, школски програм и годишњи програм рада, руковођење, 

организација и обезбеђивање квалитета, подршка ученицима и постигнућа ученика. 

По прегледу обрађених области закључци су следећи: 

Резултати анкете „Руковођење и организација“ су задовољавајући. На највећи број 

питања одговорено је са ДА. Коментара није било. 

Резултати анкете „Каква је моја школа“ су веома задовољавајући. На највећи број питања 

одговорено је позитивно. Родитељи и ученици су веома задовољни управљањем и 

руковођењем установом: информисани су о свим важним догађајима у школи, задовољни 

су организацијом и управљањем школом, и тиме што школа ставља ученике у средиште 

активности школе. 

Кадровски, материјални, технички и безбедносни услови рада установе су веома 

задовољавајући: школски простор и опрема пружају одговарајуће могућности за 

реализацију наставе (али не у тој мери да не би могло да се побољша), хигијена тоалета, 

ходника и учионица задовољава потрбе ученика. 

Подршка коју школа пружа ученицима је веома задовољавајућа. Родитељи сматрају да се 

њихова деца у школи осећају сигурно, да се наставници једнако односе према сваком 

ученику и да школа пружа заштиту ученицима. 

Школа успешно сарађује са родитељима, локалном заједницом и другим установама. 

Наставни програми и уџбеници који се користе у настави задовољили су очекивања 

родитеља. 

Велика већина наставника је као врло важно означила планирање и постизање 

прописаних циљева и задатака и да чланови стручних већа имају добру сарадњу при 

планирању, да добро планирају своје и активности ученика и развијају њихове вештине и 

способности. 

Наставници сматрају да је припрема наставе веома важна, као и да они то спроводе у 

пракси. 

Наставници су као врло важно оценили правилно изражавање на часу, уважавање 

ученика, проверу усвојеног знања и групни рад, као и да то спроводи у пракси. 

Наставници сматрају да је прилагођавање рада учениковим способностима, коришћење 

наставних средстава и остваривање часа, врло важно и да то спроводи у пракси. 

Коришћење различитих метода за подстицање заинтересованости ученика, подршку за 

самостално решавање задатака, истраживачки рад, дискусију на часу и похвалу, 

наставници сматрају врло важним и то спроводе у пракси. 

Наставници препоручују коришћење додатних извора информација, коришћење знања и 

вештина из других области и подстицање ученика да научено примене у свакодневном 

животу. 

Постављање краткорочних и дугорочних циљева, развијање осећаја за одговорност, 

објективно процењеивање стеченог знања, наставницима је врло важно. 

Врло је важна и провера постигнућа ученика током целе школске године, праћење 

напредовања, оцењивање у складу са правилима, узимање у обзир залагање ученика. 
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Родитеље обавештава о успеху и понашању ученика и остварује двосмерну сарадњу са 

родитељима. 

Ученици су задовољни радом наставника и њиховим односом. Код ученика постоји жеља 

за већим бројем јавних наступа. 

Ученици сматрају да је оцењивање коректно, јавно и образложено. 

Припреме за такмичења не утичу на рад и успех у основној школи и одржавају се ван 

наставе. 

Оно што је неопходно побољшати у наредном периоду: 

 

. набавка нових инструмената  

. упознавање родитеља о садржају састанака Савета родитеља 

. организација родитељских састанака  

. побољшати начин комуникације између појединих ученика и наставника 

. већи број јавних наступа у оквиру школе 

 

 

 

 

 

 

5 СНАГЕ ШКОЛЕ 
 

 
 

Позитивни закључци о раду школе се односе на изглед школе, леп и пријатан простор. То 

је једина музичка школа на Звездари, која има професионалан, стручан кадар. Настава је 

редовна, пуна ентузијазма, културе у комуникацији и атмосфери љубави према музици. 

Традиција у усмеравању ученика на бављење музиком. Активност и напредак деце, 

заједничко музицирање у камерним саставима и веома успешан рад, резултати и 

гостовања гудачког оркестра школе. Гостовања професионалаца на концертима у сали 

школе, што даје посебну мотивацију и подстицај како ученицима, тако и наставницима. 
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6 СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

 

Слабости школе се односе на старе инструменте и лоше одржавање, већи број 

родитељских састанака, већи број јавних наступа ученика у оквиру школе, као и 

упознавање родитеља о садржају састанака Савета школе.  

Чланови гудачког већа су дали предлог, и реализовали га у школској 2014-2015. години, 

да се организује школско такмичење. На тај начин се ангажује већи број ученика за јавни 

наступ. Предлог директора је да и остала већа организују школско такмичење. Уз 

актуелне пројекте, ово је један од начина да повећамо јавне наступе ученика у школи. 

7 МОТО 

 

 

 

8 ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

 

 

Побољшати квалитет образовања у школи: 

 

 Ресурси, 

 етос, 

 настава и учење, 

 руковођење, организација и обезбеђивање квалитета 

 

9 РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

 

1) Унапређење професионализације наставника: 

- стручна обука – семинари, 

„Ако ти је музика у крви - Ђорђевић је први“ 
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2) Подићи ниво функционалности школског простора и опреме: 

- адаптација школског простора, 

            . одржавање и репарација инструмената 

             

         

 

3) Побољшати наставу и учење: 

- Ваннаставне активности - интерни, јавни час, такмичења, 

- Пројекти, 

            . Музичко забавиште 

  

 

4) Боље руковођење, организација и обезбеђивање квалитета    

             - информисаност 
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9.1 АКЦИОНИ ПЛАН -РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР. 1  

 

Унапређење професионализације наставника: 

 

Задаци Активности Носиоци 
Време 

реализације 

Отежавајући 

фактори 

1. Организација 

стручног 

семинара за 

наставнике 

Формирање 

тима, 

разговори са 

колегама, 

договори о 

терминима 

Чланови ШРТ-

а, Директор 

Школска 

2015/2020 

година 

Финансије 

2.Коорелација 

инструменталне 

наставе и 

наставе 

солфеђа 

Формирање 

тима, разговор 

са колегама, 

договор о 

терминима 

Чланови 

ШРТ'а, 

Директор 

Школска 2015-

2020. година 
/ 

 

9.2 АКЦИОНИ ПЛАН - РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР. 2 
 

Подићи ниво функционалности школског простора и опреме: 
 

Задаци Активности Носиоци 
Време 

реализације 

Отежавајући 

фактори 

1. Адаптација 

школског 

простора  

Формирање 

тима, 

контактирање 

заједнице, 

израда 

финансијског 

плана 

Чланови ШРТ-

а, Директор, 

Школски одбор 

Школска 2015-

2016. година 

Финансије и 

отежено 

одржавање 

наставе 

2. Одржавање 

инструмената 

Формирање 

тима, 

контактирање 

заједнице, 

израда 

финансијског 

плана 

Чланови ШРТ-

а, Директор, 

Школски одбор 

Школска 2015-

2020. година 
Финансије   

     

Репарација 

инструмената 

Формирање 

тима, 

анкетирање 

колега 

Чланови ШРТ-а 
Школска 2015-

2020. година 
Финансије 
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9.3 АКЦИОНИ ПЛАН - РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР. 3 
 

Побољшати наставу и учење: 
 

Задаци Активности Носиоци 

Време 

реализациј

е 

Отежавајући 

фактори 

1. Одржавање 

интерних 

часова 

Формирање тима, 

договор са колегама о 

терминима и 

учесницима 

Чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

2. Одржавање 

јавних часова 

Формирање тима, 

договор са колегама о 

терминима и 

учесницима 

Чланови 

АП-а 

Школска 

20015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

3. Припрема 

ученика за 

такмичења 

Формирање група, 

преслушавање и 

одабир ученика 

Шефови 

актива, 

чланови 

АП-а, 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Мотивација ученика 

4Организација 

серијала 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама, 

обавештавање колега 

из других школа, 

прикупљање података 

о учесницима, договор 

о терминима 

Чланови 

АП-а, 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

5. 

Организација и 

реализација 

школског 

такмичења 

Формирање тима, 

разговор са колегама, 

обавештавање колега,  

прикупљање података 

о учесницима, договор 

о терминима 

Чланови 

АП-а, 

Директор

, шеф 

стручног 

актива 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

6. Пројекат 

“Музички 

времеплов“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

7. Пројекат 

„У сусрет 

Новој години“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

8. Пројекат 

„У сусрет 

Дану школе“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 
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АП-а 

9. Пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

10. Пројекат 

„Заједно смо 

бољи“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

11. Пројекат 

„Примењена 

музика“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015.2020. 

година 

Договор о 

терминима 

12. Пројекат 

„Превазилаже

ње страха од 

јавних 

наступа“ 

Формирање тима. 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015.2020. 

година 

Договор о 

терминима 

13. Пројекат 

„Стилизовано 

народно 

певање“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

14. Пројекат 

„Хуманитарни 

концерти“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к. чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

Договор о 

терминима 

Пројекат 

„Сарадња са 

локалном 

заједницом“ 

Формирање тима, 

разговор са колкегама 

Предмет

ни 

професор, 

чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

     

     

15. Пројекат 

„Заједно смо 

бољи“ 

Формирање тима, 

разговор са колегама 

Предмет

ни 

наставни

к, чланови 

АП-а 

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 

16. Пројекат 

„Вредне руке 

дарују нам 

Формирање тима, 

разговор са колегама, 

прикупљање података 

Предмет

ни 

наставни

Школска 

2015-2020. 

година 

Договор о 

терминима 
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звуке“ о учесницима, договор 

о терминима 

к, чланови 

АП 

 

9.4 АКЦИОНИ ПЛАН - РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР. 4 

Информисаност: 

 

Задаци Активности Носиоци 
Време 

реализације 

Отежавајући 

фактори 

1. Билтен, 

Летопис, Сајт 

Прикупљање 

информација 

Директор и 

администрација, 

чланови АП-а 

Школска 2015-

2020. година 
/ 

 

 

 

10 ЕВАЛУАЦИЈА 

 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ БР. 1. 
Надлежности Показатељи Методе Ко, када? 

Подигнута 

компетентност 

наставника 

Стручна већа, 

наставничко веће 

Број обучених 

наставника 
Документација 

Наставничко 

веће, годишње 

Преношење 

искустава 

ученицима 

Стручна већа 

Одржани 

интерни 

часови 

Документација 

Стручни 

активи, 

годишње 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ БР. 2. 
Надлежности Показатељи Методе Ко, када? 

Подигнут ниво 

функционалности 

школског 

простора и 

опреме 

Директор, 

Школски одбор 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Анкета 

Директор-

годишње 

Школски 

одбор-

годишње 

Бољи 

инструменти 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

наставника и 

родитеља 

Анкета 
 Наставничко 

веће-годишње 

Набављена 

стручна 

литература 

Наставничко 

веће, Директор 

Већи број 

стручне 

литературе 

Документација 

И анкета 

Директор, 

Наставничко 

веће-годишње 

     

Бољи 

инструменти 

Наставничко 

веће, Директор 
Инструменти Документација 

Директор- 

Наставничко 

веће-годишње 

Већи број 

уписаних ученика 

Наставничко 

веће, Директор, 
Простор Документација 

Директор, 

Тима за 
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Школски одбор акциони план, 

Тим за ШРП 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ БР. 3. 

Надлежности 

 

 

Показатељи Методе Ко, када? 

Побољшана 

настава и учење: 

одржани 

интерни часови 

Стручна већа, 

наставничко веће 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Анкета 

Наставничко 

веће-

тромесечно 

Побољшана 

настава и учење: 

одржани јавни 

часови 

Стручна већа, 

наставничко веће 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Анкета 

Наставничко 

веће-

тромесечно 

Учешће на 

такмичењима 

Стручна већа, 

наставничко веће, 

Директор 

Број ученика 
Освојене 

награде 

Директор-

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

Стручна 

већа,Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор-

тромесечно 

Реализован 

пројекат 

„Музички 

времеплов“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовоњство 

ученика, 

родитења и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор- 

тромесечно 

Реализован 

пројекат 

„Вредне руке 

дарују нам звуке“ 

Стручна веча, 

Наставничко 

беће, Директор 

Задовоњство 

ученика, 

родитења и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор- 

тромесечно 

Реализован 

пројекат“Заједно 

смо бољи“  

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

родитења и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор- 

тромесечно 

Реализован 

пројекат „У 

сусрет Новој 

години“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовоњство 

ученика, 

родитења и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор- 

тромесечно 

 

Реализован 

пројекат „У 

сусрет Дану 

школе“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор-

тромесечно 

Реализован 

пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор-

тромесечно 

Реализован 

пројекат 

Стручна већа, 

Наставничко 

Задовољство 

ученика, 

Документација, 

плакат 

Директор-

тромесечно 
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„Музички 

загрљај“ 

веће, Директор родитеља и 

наставника 

Реализован 

пројекат 

„Примењена 

музика“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор- 

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Хуманитарни 

концерти“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Прикупњена 

средства 

Документација, 

плакат 

Директор- 

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Превазилажење 

страха од јавних 

наступа“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Превазиђен 

страх од 

јавних 

наступа 

Документација, 

плакат 

Директор-

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Стилизовано 

народно певање“ 

Наставничко 

веће, Директор, 

стручна већа 

Задовољство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор-

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Музички 

времеполов“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор 

Задовоњство 

ученика, 

родитеља и 

наставника 

Документација, 

плакат 

Директор-

годишње 

Реализован 

пројекат 

„Сарадња са 

локалном 

заједницом“ 

Стручна већа, 

Наставничко 

веће, Директор,  

Извештај 

директора 
Документација 

Директор- 

годишње 

РАЗВОЈНИ 

ЦИЉ БР. 4. 
Надлежности Показатељи Методе Ко, када? 

Боља 

информисаност 
Наставничко веће Извештаји Анкета 

Вође тимова, 

Директор-

годишње 
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Чланови актива и тимова 

 

Школски програм – С. Врањеш клавир - председник, К. Врачар – директор, председници 

стручних већа, актива и тимова 

Школски развојни план – А. Лазаревић- председник, председници стручних већа и 

тимова, К. Врачар – директор, Б. Гајовић – родитељ и ученик који се бира на почетку 

школске године 

Самовредновање – Ј. Вујновић вођа и координатор рада тимова, М. Поповић, С. 

Лазаревић, Б. Милојковић, Л.Симић, Б. Марјановић, Н. Бијелић Симојловић – родитељ, К. 

Врачар – директор и ученик који се бира на почетку школске године 

Акциони план – М. Радојевић – председник, И. Љуба, К. Врачар – директор и ученик који 

се бира на почетку школске године 

Тим за заштиту ученика – Ј. Рајић – вођа, М. Радојевић, Ј. Ристић Јоцић, К. Врачар – 

директор, Јелена Стајковић и Наташа Бијелић – родитељи, А. Чокић и ученик 

Индивидуални образовни програм – Л. Кованџић – председник, К. Врачар – директор, М. 

Радић, Д. Гњатовић, Т. Златковић – родитељ 

Тим за ССУ и Напредовање у установи – Љ. Тодоровић – вођа, Н. Бурсаћ, С. Врањеш и К. 

Врачар - директор
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11 РЕСУРСИ 

11.1 ЉУДИ 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Име и презиме 

запосленог 
Матични број 

Степен 

стручн

е 

спреме 

Основ 

запослења 

Радно време 

на које је 

ангажован 

% 

Врста 

стручности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ДАША ПЛАЗИНИЋ  7 одређено 100 проф. клавира 

2 МАРИНА ПОПОВИЋ  7 одређено 100 проф. клавира 

3  ВРАЊЕШ САРА  7 одређено 100 проф. клавира 

4 ИВАН ЉУБА  7 неодређено 100 проф. клавира 

5 
БИЉАНА 

МАРЈАНОВИЋ 
 7 неодређено 100 проф. клавира 

6 
МИЛОЈКОВИЋ 

БОРКО 
 7 неодређено 100 

50 % проф. 

клавира,50% -

корепетитор 

7 
ЉУБИНКА 

ПЛАЗИНИЋ 
 7 неодређено 100 проф. клавира 

8 
ПАВЛОВИЋ 

МИЛЕНА 
 7 неодређено 100 проф. клавира 

9 
ПЕРСИДА 

ПОПОВИЋ 
 7 неодређено 100 проф. клавира 

10 ЛЕА СИМИЋ  7 неодређено 100 проф. клавира 

11 
НАТАЛИЈА 

ТРБОЈЕВИЋ 
 7 неодређено 100 проф. клавира 

12 ЈЕЛЕНА ФИЛОТИЋ  6 неодређено 100 наст.клавира 

13 РАШКОВИЋ АНА  7/1 неодређено 100 проф. клавира 

14 БУРСАЋ НИКОЛА  7 неодређено 100 проф.виолине 

15 
МИРОСЛАВ 

БОСАНАЦ 
 7 неодређено 100 проф.виолине 

16 
ГАЦИН СТАНКОВИЋ 

ЈОВАНА 
 7 неодређено 100 проф.виолине 
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17 КОВАНЏИЋ ЛАЗАР  7 неодређено 100 проф.виолине 

18 САША ЛАЗАРЕВИЋ  7 неодређено 100 проф.виолине 

19 ЈЕЛЕНА РАЈИЋ  7 неодређено 100 проф.виолине 

20 ЈЕЛЕНА ВУКОТИЋ  7 одређено 50 проф. виоле 

21 
РАДМИЛА 

КНЕЖЕВИЋ 
 7 неодређено 100 проф.чела 

22 ПАНТЕЛИЋ ФИЛИП  7 

уговор о 

извођењу 

наставе-

одређено 

25 
проф. 

контрабаса 

23 ДАЛИБОР ЂУЈИЋ  7 неодређено 100 проф.гитаре 

24  ВЕРА ПЛЕЋАШ  7 неодређено 100 проф.гитаре 

25 НЕНАД КОНДИЋ  7 

уговор о 

извођењу 

наставе-

одређено 

30 проф.гитаре 

26 
ЉИЉАНА 

ТОДОРОВИЋ 
 7 неодређено 100 

проф. 

хармонике 

27 
ПОПОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 
 7 неодређено 100 

проф. 

хармонике 

28 
МАРИЈА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ 
 7 неодређено 100 проф. флауте 

29 ЈЕЛЕНА ВУЈНОВИЋ  7 неодређено 100 проф.флауте 

30 ДРАГАН ГЊАТОВИЋ  7/1 неодређено 100 
проф. 

клариета 

31 
ВЛАДИМИР 

КРНЕТИЋ 
 7 

уговор о 

извођењу 

наставе-

одређено 

30 проф.трубе 

32 ЕМОКЕ ГЊАТОВИЋ  7 неодређено 50 проф. обое 

33 СНЕЖАНА ШИПИЋ  7 неодређено 100 проф.сол.пев. 

34 
БИЉАНА 

ПЕТРОВИЋ 
 7 неодређено 100 проф.солф. 

35 
АЛЕКСАНДРА 

ЛАЗАРЕВИЋ 
 7 неодређено 100 проф.солф. 
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36 
ЈЕЛЕНА РИСТИЋ 

ЈОЦИЋ 
 7 неодређено 100 проф.солф. 

37 
МИЛИЦА 

РАДОЈЕВИЋ 
 7 неодређено 100 проф.солф. 

38 
АНИЦА ЧОКИЋ-

ПЕТРОВИЋ 
 7 неодређено 100 

проф.клав.-

корепетитор 

39 МАРИЈА РОДИЋ  7 неодређено 100 
проф.клав.- 

корепетитор 

40 МИРЈАНА ЈОВИЧИЋ  7 неодређено 30 
 

диригент 

41 
АЛЕКСАНДРА 

ДРАГОСАВАЦ 
 7 

конкурс у 

току 
100 проф. клавира 

42 РАДЕ СОРО  7 одређено 100 
проф. 

хармонике 

43  БОЈАН ИВАНОВСКИ  7 
конкурс у 

току 
100 проф. гитаре 

44 ЈОВАНА ЗАЛАР  7 неодређено 100 проф. виолине 

45 ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ  7 неодређено 100 

 

проф. 

солфеђа 

46 РАДМИЛА ДИНИЋ  7 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 
проф.клав.- 

корепетитор 

47 КАТАРИНА ВРАЧАР      7 неодређено 100 директор 

48 ДАНИЛО ТОМИЋ  7 неодређено 100 секретар 

50 РУЖИЦА ТАДИЋ  7 неодређено 100 
шеф 

рачуновод. 

51 ВЕРИЦА ЕРЦЕГ  4 неодређено 100 
благајник-

адм.радник 

52 САША МИЛИЋ  4 неодређено 50 домар-ложач 

53 ЗЛАТКА ТОДОСИЋ  1 неодређено 100 спремачица 

54 ВЕРА РАДАКОВИЋ  1 неодређено 100 спремачица 

55 САРИЋ ДАНИЈЕЛА  1 одређено 50 спремачица 
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11.2 ПРОСТОР 

 

Година изградње зграде 

 

   1920. 

  

 

Приземље 

 

m² 
 

I  спрат 

 

m² 
 

Учионица        1 

 

18 

 

Учионица        12 

 

18 

 

Учионица        2 

 

55 

 

Учионица        13 

 

18 

 

Учионица        3 

 

13 

 

Учионица        14 

 

18 

 

Учионица        4 

 

13 

 

Учионица        15 

 

15 

 

Учионица        5 

 

20 

 

Учионица        16 

 

13 

 

Учионица        6 

 

20 

 

Учионица        17 

 

18 

 

Учионица        7 

 

13 

 

      Сала 

 

111 

 

Учионица        8 

 

13 

 

      Директор 

 

20 

 

Учионица        9 

 

15 

 

      Секретар 

 

13 

 

Учионица       10 

 

33 

 

      Рачуноводство 

 

13 

 

Учионица        11 

 

18 

 

     Велики ходник 

 

73 

 

        Зборница 

 

18 

 

     Мали ходници 

 

14 

 

        Велики ходник 

 

73 

 

     Санитарни чвор 

 

18 

 

        Мали ходници 

 

16 

 

     Степениште 

 

18 

 

        Санитарни чвор 

 

18 

  

 

        Степениште 

 

18 

  

 

        Котларница 

 

52 

 

 

Укупна површина 

 

            нето 806 m² 

  

бруто 1379 m² 
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11.3 ОПРЕМА 

 
 

Назив 
 

ком. 
 

Назив 

 

ком. 

 

Клавир  

 

21 
 

Флаута 

 

12 

 

Клавинова „Јамаха“ 

 

1 

 

Кларинет  

 

7 

 

Виолина 

 

64 

 

Обоа  

 

5 

 

Виола  

 

2 

 

Труба 

 

5 

 

Виолончело 

 

16 

 

Тромбон 

 

1 

 

Контрабас са гудалом 

 

1 

 

Фагот 
 

3 

 

Гитара  

 

3 

 

Хорна  

 

4 

 

Хармоника  

 

9 

  

 

 

Чланови тима за ШРП, у 2015. години 

 Александра Лазаревић – вођа тима, председник стручног већа теоретске наставе,  

 Јелена Вујновић – вођа тима за акциони план и руководилац стручног већа дувача 

Марина Поповић – вођа тима за самовредновање 

Јелена Рајић – вођа тима за заштиту деце од насиља 

 Лазар Кованџић – вођа тима за инклузивнo oбразовање  

Сара Врањеш – вођа тима за Школски програм 

 Наташа Трбојевић – руководилац стручног већа клавира  

Саша Лазаревић – руководилац стручног већа гудача  

Александар Поповић – руководилац стручног већа за хармонику  

Бојан Ивановски – руководилац стручног већа за гитару 

 Снежана Шипић – руководилац стручног већа за соло-певање  

Драган Гњатовић – руководилац стручног веће дувача  

Братислав Гајовић – родитељ 

 Катарина Врачар- директор 

 

Чланови тима се бирају на почетку сваке школске године 

 


