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1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

ОМШ „Владимир Ђорђевић” је једина музичка школа на територији општине Звездара, па тако 

нашој школи гравитирају ученици из 13 звездарских основних школа. 

Школа је основана и почела са радом априла 1948. године, у просторијама Шесте београдске 

гимназије, као Музички течај Дома културе петог рејона са одсеком за клавир, виолину и хармонику. 

Исте године у октобру месецу добила је назив Нижа музичка школа петог рејона. Почетком 1950. 

године 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 

Ватрослава Јагића бр. 5 – на истој адреси где се и данас налази матична зграда школе. Године 1953. 

мења назив у Нижа музичка школа „Владимир Ђорђевић”, по истакнутом композитору, 

етномузикологу и цењеном музичком педагогу. Добровољним прилозима родитеља, уз финансијску 

помоћ општине Звездара 1960. године изграђена је додатна монтажна барака, чиме је побољшано 

стање учионичког простора. Исте године школа мења назив у ШОМО „Владимир Ђорђевић”. 

Услови рада су се значајније побољшали тек 1971. године, када је школа добила на коришћење 

зграду дотадашње ОШ „Филип Вишњић”, у којој ће остати све до данас. 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 у музичкој школи. Од великих 

учионица преграђивањем су добијене мање, за одржавање инстументалне наставе, а уведено је и 

грејање из котларнице. Осим тога, изграђена је и портирница код улаза у школску зграду. 

Целокупан простор матичне зграде школе обухвата 806 м2. Зграда садржи 15 учионица за 

индивидуалну и 2 за групну наставу, концертну салу, наставничку собу, три канцеларије, 

портирницу, котларницу и хигијенске санитарне просторије. Учионице и холови су реновирани, а 

сала је, уз помоћ Општине Звездара, реконструисана, и 2002. године проглашена за званичну 

камерну концертну салу града Београда. 2006. године обновљена је и фасада зграде, што је 

финансирао Секретаријат за образовање града Београда. 

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

захтева ширења и унапређивања музичког школства. Тако је, као одговор на захтев родитеља са 

територије Миријева, 01. септембра 2013. године, почело је са радом издвојено одељење наше школе 

у Миријеву, у згради Месне заједнице, на адреси Школски трг, бр. 2. Том приликом отворене су 

класе клавира, виолине, гитаре и хармонике, а од школске 2017/18 године и 1/3 класе флауте. Након 

отварања издвојеног одељења, просечан број ученика који годишње похађа нашу школу креће се 

око 500. 

ПРЕГЛЕД БРОЈА КЛАСА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

КЛАВИР: 13 целих и 2/3 класе 

ГУДАЧИ: 7 класа виолине, 1 класа виолончела, 1/2 класе виоле и 1/3 класе контрабаса  

ДУВАЧИ: 2 целе и 1/3 класе флауте, 1 класа кларинета, 1/2 класе обое и 1/3 класе трубе 

ХАРМОНИКА: 3 класе 

ГИТАРА: 3 целе и 1/3 класе 

СОЛО ПЕВАЊЕ: 1 класа 

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ: 5 класа солфеђа и теорије музике; 

гудачки оркестар, хор, камерна музика и припремни разред 

 

Од свог оснивања, школа је током дугог низа година постизала бројне успехе, за шта је 

награђена значајним признањима: 1972. године Спомен плакета СО Звездара у знак признања за 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

3 
 

постигнуте резултате у раду, 1977. године Спомен плакета Скупштине града Београда, 1977. године 

Повеља за изузетан допринос развоју музичке педагогије од Удружења музичких педагога СР 

Србије, 2001. године Спомен плакета СО Звездара у знак признања за изузетне резултате, 2004. 

године Спомен плакета СО Звездара за развој концертне делатности. 

Први пут су ученици школе учествовали на такмичењу свих београдских музичких школа још 

давне 1957. године, на Фестивалу ШОМО СР Србије 1968. године, а на Републичком и Савезном 

такмичењу ученика и студената музике 1977. године. До данас су ученици ове школе освојили преко 

две хиљаде награда. Током школске 2018/19 године, ученици су освојили чак 111 награда на 

такмичењима ван школе, а у наставку текста дат је преглед резултата са Репуличког такмичења и 

Фестивала музичких и балетских школа Србије 2019. године: 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2019. 

име и презиме ученика дисциплина класа награда бодови 

НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ соло певање Снежана Шипић ЛАУРЕАТ 96.00 

МАША ВУКОВИЋ обоа Емоке Гњатовић I-2 98.25 

ОГЊЕН МИЛОЈКОВИЋ клавир Љубинка Плазинић I-2 96.00 

ЛЕНKА ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-4 98.00 

МАША ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-7 97.00 

АНДРИЈА ЋОСИЋ труба Вук Дајић I-7 96.33 

ГАВРИЛО ЈАНКОВИЋ труба Вук Дајић I-8 96.00 

ИЛИЈА ПАУНОВИЋ клавир Иван Љуба I-9 97.67 

НЕДА МАРИЈАН клавир Марина Поповић I-9 96.00 

МИЛАН ВУКОВИЋ обоа Емоке Гњатовић II-1 94.00 

ФИЛИП МИЛОВИЋ  обоа Емоке Гњатовић II-2 88.25 

УРОШ ВЛАДИМИРОВИЋ труба Вук Дајић II-6 89.33 

ДАЈАНА СТАНИЋ клавир Милица Ковачевић II-7 91.67 

АЛЕКСА КРСТИЋ клавир Ана Рашковић II-14 86.67 

УНА ЦИЦВАРИЋ  флаута Александар Буркерт II-22 86.67 

САРА МАРКОВИЋ кларинет Драган Гњатовић  III-3 78.67 

ДРАГИЦА ЛАЛИЦКИ клавир Сара Врањеш III-9 77.33 

МИЛИЦА МИТРОВИЋ клавир Милица Ковачеввић III-11 77.00 

СОЊА НИКОЛИЋ клавир Сара Врањеш III-12 76.67 

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ЗАУЗЕЛА ВИСОКО ДРУГО МЕСТО МЕЂУ 

ОСНОВНИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ, ПО РАНГУ 

КВАЛИТЕТА ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА 
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ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ, ПАРАЋИН 2019. 

име и презиме ученика инструмент класа награда бодови 

САВА ИЛИЋ хармоника Раде Соро I 100.00 

ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ виолина Јована Гацин Станковић I 97.71 

СЕРГЕЈ МИСИЋ гитара Бојан Ивановски I 96.00 

НИНА ЈАКОВЉЕВИЋ соло певање Снежана Шипић I 94.71 

ТРИО „ВИВАЧЕ“ 

Даница Вукелић 

Кристина Ђорђевић 

Нина Петровић 

 

виолина 

виолина 

клавир 

 

Јована Гацин Станковић 

Мирослав Босанац 

Емилија Миодраг 

I 98.00 

ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР  
диригент 

Јелена Вукотић 
II 82.33 

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ОСВОЈИЛА I НАГРАДУ (97.10 бодова) И 

ЗАУЗЕЛА ВИСОКО ДРУГО МЕСТО МЕЂУ СВИМ ШКОЛАМА УЧЕСНИЦАМА 

 

За квалитетне резултате најзаслужнији су наши наставници, који су својим несебичним 

залагањем, користећи своја, и искуства својих колега из других школа, као и знања стечена на 

семинарима за стручно усавршавање, систематски пратили и усмеравали напредовање и развојни 

пут ученика. Напредак ученика је у фокусу током целе школске године, као и целог школовања, а 

он се остварује примарно кроз рад на часу, а затим и кроз јавне наступе ученика, смотре, такмичења 

и годишње испите. 

Сарадња наше школе са друштвеном средином веома је развијена, сарађујемо са бројним 

институцијама, удружењима и установама културе, како на нивоу града, тако и у оквиру наше 

општине. Најинтензивнију сарадњу имамо са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“, ГО 

Звездара и Месном заједницом Миријево. Кроз сарадњу са бројним звездарским основним школама 

и вртићима, покушавамо да помогнемо наставницима и васпитачима да развију код деце/ученика 

љубав према музици. Тежимо да их подстакнемо на креативност која се шири кроз ову грану 

уметности и створимо од њих музичку публику. Блиско сарађујемо и са Заједницом музичких и 

балетских школа Србије, кроз учешће наших ученика и наставника у раду секција београдских 

музичких школа за различите инструменте. Осим тога, преко 20 година редовни смо домаћини 

Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије за различите дисциплине, а у нашој 

школи се од 2006. године организује и полагање испита за стицање лиценце за наставнике музичких 

школа. Са ФМУ у Београду сарађујемо кроз концерте и мајсторске курсеве истакнутих педагога које 

реализујемо у нашој свечаној сали, као и кроз учешће наших ученика на предавањима у оквиру 

реализације предмета методике наставе на ФМУ. 

Неизоставна и веома интензивна је и наша сарадња са другим музичким школама, пре свега на 

територији града Београда, али и шире. Тако смо се 2006. године побратимили са МШ „Владимир 

Ђорђевић“ из Јагодине, а 2010/11 године остварили смо и сарадњу са музичком школом из 

Стокхолма (Шведска). У последње време тежимо да остваримо што више иностраних контаката, 

како са образовним институцијама, тако и са истакнутим музичким педагозима, кроз организацију 

концертних гостовања и мајсторских курсева. Такве активности видимо као најбољи начин да 

укључимо наше ученике у европске и светске музичке токове. 
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Музичку школу „Владимир Ђорђевић“ Београд је од њеног оснивања, па до данас завршило 

преко 2000 ученика. Многи од њих су наставили музичко школовање у средњим школама и на 

факултетима, а део њих је остварио завидну интернационалну извођачку и педагошку каријеру. 

Једна од специфичности наше школе лежи у томе што се годинама уназад велики број бивших 

ученика враћа у школу у улози наставника, чиме се одржава својеврстан циклус формирања нових 

генерација музичких уметника. 

 

2. МИСИЈА 

Вредности које негујемо су љубав према музици, развијање опште музичке културе, 

препознавање и развијање талентоване деце и усмеравање најталентованијих ученика ка следећем 

нивоу школовања. Своју мисију остварујемо кроз велики број сталних школских пројеката, а у 

последње време интензивирали смо рад и на пољу организације такмичења, као и зимских школа. 

АКТУЕЛНИ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ 

назив пројекта опис и циљ пројекта 
година 

зачетка 
Координатор 

Понедељком у 

Ђорђевићу 

Концертни серијал истакнутих уметника у 

свечаној сали наше школе 
2002. 

Јована 

Гацин 

Музички 

загрљај 

Музичка радионица за основце и предшколце  

у оквиру „Дечје недеље“ 
2007. 

Радмила 

Кнежевић 

Музички 

времеплов 

Сарадња са разним другим музичким школама 

кроз заједничке концерте, округле столове и 

друге активности 

2011. 

председници 

стручних 

већа 

Вредне руке дарују 

вам звуке 

Концерти/радионице за ученике млађих 

разреда звездарских основних школа – 

подстицање интересовања за упис у музичку 

школу 

2011. 
Мирослав 

Босанац 

Заједно 

смо бољи 

Сарадња са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд 

кроз заједничке концерте, округле столове и 

друге активности 

2013. 
Магдалена 

Ранчић 

Примењена 

музика 

Тематски концерти са циљем буђења 

креативности ученика кроз разноврсне 

уметничке делатности 

2014. 
Јелена 

Рајић 

У сусрет 

Новој години 

Новогодишњи концерти најбољих ученика који 

се организују за сва стручна већа 
 

председници 

стручних 

већа 
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Светосавска 

академија 

Свечани концерт уз обред резања славског 

колача и доделу Сребрњака најуспешнијем 

ученику 

 
Јелена 

Рајић 

У сусрет 

Дану школе 

Концерти најбољих ученика свих стручних 

већа за крај школске године + завршни концерт 

првонаграђених ученика са РТ и ФМБШС, уз 

доделу похвалница и награда најуспешнијим 

ученицима и њиховим наставницима 

 

председници 

стручних 

већа 

У сусрет 

полетарцима 

Концерти/радионице и отворена врата за 

малишане из звездарских вртића – подстицање 

интересовања за упис у музичку школу 

2017. 
Мирослав 

Босанац 

Радост 

даривања 

Обједињене хуманитарне активности школе, 

укључујући манифестацију „Саборовање у 

Ђорђевићу“ која се реализује од 2016. године 

на иницијативу Савета родитеља и разне друге 

хуманитарне концерте које наша школа 

практикује већ дуги низ година 

2017. 
Борко 

Милојковић 

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

назив такмичења опис и циљ такмичења 
година 

зачетка 

Школско такмичење 

гудача 

Такмичење ученика свих класа стручног већа гудача, 

по разредима – циљ је размена искустава и 

подстицање сарадње међу ученицима и наставницима 

2015. 

Клавирско школско 

такмичење 

Такмичење ученика свих класа стручног већа 

клавира, по разредима – циљ је размена искустава и 

подстицање сарадње међу ученицима и наставницима 

2016. 

Отворено школско 

такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Такмичење у дисциплинама виолина, виолончело, 

виола и контрабас, за ученике основних музичких 

школа са територије Србије и региона – циљ је 

промовисање стваралаштва Владимира Ђорђевића, 

неговање младих талената и размена искустава 

гудачких педагога 

2016. 

Међународно такмичење 

камерне музике 

„Оливера Ђурђевић“ 

Међународно такмичење камерних састава  основних 

и средњих музичких школа (од 2 до 9 чланова), уз 

учешће интернационалног жирија – циљ је промоција 

младих талената, афирмација групног музицирања и 

очување сећања на уметнички и педагошки рад проф. 

Оливере Ђурђевић 

2018. 

Међународно такмичење 

флаутиста 

„Миодраг Азањац“ 

Међународно такмичење флаутиста  основних и 

средњих музичких школа, уз учешће 

интернационалног жирија – циљ је промоција младих 

талената, афирмација флаутске уметности и очување 

сећања на уметнички и педагошки рад проф. 

Миодрага Азањца 

2018. 
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ЖЕЛИМО БИТИ ШКОЛА У КОЈУ ЋЕ ДЕЦА РАДО ДОЛАЗИТИ И КОЈЕ ЋЕ СЕ ДУГО, 

СА ЗАДОВОЉСТВОМ, СЕЋАТИ. 

НАСТОЈИМО ДА БУДЕМО МЕСТО ГДЕ ЋЕ НАШИ НАСТАВНИЦИ, ЗАЈЕДНО СА 

ШКОЛОМ, КОНТИНУИРАНО НАПРЕДОВАТИ. 

 

3. ВИЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

4. АНАЛИЗА СТАЊА 

Тим за самовредновање рада школе је током школске 2013/14. и 2014/15. године обрадио свих 7 

области квалитета предвиђених планом самовредновања (1. Школски програм и годишњи план 

рада, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка ученицима, 5. Етос, 6. 

Организација рада школе и руковођење и 7. Ресурси). У табели испод дате су оцене испуњености 

стандарда у различитим областима, по мишљењу различитих циљних група, оцене су изражене на 

петостепеној скали.1 

                                                           
1 Овде ваља имати у виду да у моменту спровођења анализа са циљем доношења Школског развојног плана 

2014/15 године Тим за самовредновање није укључивао стручно лице које би се бавило статистичком обрадом 

прикупљених подтака. Из наведеног разлога бројчани параметри овде изнесени имају чисто илустративни 

карактер. У међувремену је, школске 2016/17 у школи запослен психолог, који је на челу Тима за 

самовредновање од школске 2017/18., па ће при евалуацији која претходи изради наредног Школског развојног 

плана 2019/20. године бити у употреби устаљена четворостепена скала за вредновање испуњености 

стандарда квалитета и мере ће бити прецизније изнесене. Осим тога, за ту прилику у плану је и спровођење 
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АНАЛИЗА СТАЊА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА ШКОЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ  

област квалитета Наставници Ученици Родитељи 
укупна 

оцена 

Школски програм и 

Годишњи план рада 
5   5 

Настава и учење 5 4 4 4 

Образовна постигнућа 

ученика 
4 5 4 4 

Подршка ученицима 5 5 5 5 

Етос 4 5 5 5 

Организација рада школе 

и руковођење 
4 4 4 4 

Ресурси 4 4 4 4 

По прегледу обрађених области Тим је донео су следеће закључке за сваку од области: 

1. Школски програм и Годишњи план рада – у потпуности испуњени стандарди 

2. Настава и учење – Наставни програми и уџбеници који се користе у настави задовољили 

су очекивања родитеља и ученика. Велика већина наставника је као врло важно означила 

планирање и постизање прописаних циљева и задатака. Они су истакли значај блиске 

сарадње међу члановима стручних већа при планирању активности ученика и развијању 

њихових вештина и способности. Наставници истичу да је припрема наставе веома важна, и 

сматрају да они то добро спроводе у пракси. Такође, као веома важно виде и правилно 

изражавање на часу, уважавање ученика, проверу усвојеног знања и групни рад, и сматрају 

да у њиховој пракси то функционише на задовољавајућем нивоу. Они посебно истичу значај 

прилагођавања рада учениковим способностима, јер је индивидуална настава сама по себи 

таква да тај захтев ставља у први план. Наставници се труде да користе различите методе за 

подстицање заинтересованости ученика, пружајући им подршку за самостално вежбање 

кроз дискусију на часу и препоручивање додатних извора информација. Постављање 

краткорочних и дугорочних циљева, развијање осећаја за одговорност, објективно 

процењеивање стеченог знања, наставницима је такође врло важно. Ученичке и родитељске 

процене остварености старндарда у оквиру кључне области Настава и учење нешто су 

слабије од наставничких, па је стога донет закључак да овде има места за напредак.2 

                                                           
радионица уз формирање радних група за сваку од интересних група (ученици, родитељи, наставници, чланови 

школског одбора), где ће се на лицу места заједнички разматрати предлози садржаја за наредни ШРП. 

2 Додатни увиди добијени су кроз анкетирање циљних група у области Настава и учење током прокекле 3 

школске године (2016-2019) и уврштени у акционе планове за сваку школску годину, а на основу остварености 

тих акционих планова, поља на којима има простора за даље побољшање биће уврштена у наредни ШРП 

2019/20 године. Неке од ставки које су обележене као потенцијално слабије и на којима се тренутно ради су: 

постављање јасних смерница и давање прецизних упутстава за самостално вежбање ученика (кроз 

бележнице), употреба интерактивних едукативних материјала и шематских приказа градива (примарно за 

градиво из солфеђа), уважавање преференција ученика приликом избора програма, оспособљавање ученика 

да евалуирају сопствени напредак кроз слушање снимака сопственог извођења, а такође и кроз стицање 

музичког искуства на основу праћења наступа  ученика других школа и признатих уметника, превазилажење 

страха од јавног наступа, конкретизација критеријума оцењивања у оквиру групне наставе, итд. 
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3. Образовна постигнућа ученика – Све циљне групе као врло важну виде и проверу 

постигнућа ученика током целе школске године, праћење њиховог напредовања, оцењивање 

у складу са правилима и узимање у обзир залагања ученика. Утврђено је да школа родитеље 

обавештава о успеху и понашању ученика и остварује са њима двосмерну сарадњу. Ученици 

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

бројем јавних наступа. Ученици сматрају да је оцењивање коректно и образложено. 

Припреме за такмичења не утичу на рад и успех у ОШ и одржавају се ван наставе.3 

4. Подршка ученицима – у потпуности испуњени стандарди. 

5. Етос – Родитељи сматрају да се њихова деца у школи осећају сигурно, да се наставници 

једнако односе према сваком ученику и да школа пружа заштиту ученицима, а и ученички 

одговори то потврђују. Школа успешно сарађује са родитељима, локалном заједницом и 

другим установама. 

6. Организација рада школе и руковођење – Родитељи и ученици су генерално задовољни 

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

организацијом и тиме што школа ставља ученике у средиште свих активности. Међутим, 

сматрају да на том пољу има још простора за увођење разноврсних активности.4 

7. Ресурси – Кадровски, материјални, технички и безбедносни услови рада установе су од 

стране свих циљних група процењени као задовољавајући. Школски простор и опрема 

пружају одговарајуће могућности за реализацију наставе. Хигијена тоалета, ходника и 

учионица задовољава потребе ученика. Места за побољшање највише има по питању 

модернизације инструментарија.5 

5. СНАГЕ ШКОЛЕ 

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

једина музичка школа на Звездари и одликује је веома жива сарадња са локалном заједницом. 

Настава је редовна, пуна ентузијазма, културе у комуникацији, а атмосфера је пуна љубави према 

музици. Школа има дугу традицију у усмеравању ученика на професионално бављење музиком. 

Ученици годинама постижу значајне успехе на разноврсним такмичењима у земљи и иностранству. 

Напредак ученика уочљив је и кроз заједничко музицирање у камерним саставима и 

гудачкоморкестру школе. Осим тога, редовно се организују и концерти признатих музичара у 

                                                           
3 Од школске 2016/17 године у школи се воде електронске евиденције освојених награда ученика на 

такмичењима, као и успеха ученика на пријемним испитима за СМШ. Сви успеси ученика јавно се похваљују 

на огласним таблама, сајту и Фејсбук страници школе. 
4 Поштујући жеље ученика и родитеља, у школи је од 2015. године до данас покренуто два нова стална 

пројеката – хуманитарна манифестација „Саборовање“ и друге активности у склопу пројекта „Радост 

даривања“, као и концерти/радионице и отворена врата за звездарске вртиће у склопу пројекта „У сусрет 

полетарцима“. Осим тога, интензивиране су и активности у оквиру постојећих школских пројеката и 

сарадњи, како би се ученицима пружило што више простора за јавне наступе. Од школске 2018/19 године 

уведен је и електронски формулар за праћење учешћа ученика у школским пројектима. Такође, поред школског 

такмичења гудача које је започето 2015., сада се редовно одржава и клавирско школско такмичење, а 

основана су и три такмичења која укључују учешће ученика ван школе – Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“, Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ и Међународно 

такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“. 
5 На основу новијих разматрања Тима за самовредновање, као један од важних циљева види се и набавка 

рачунара за учионице, која за циљ има омогућавање интерактивности наставног процеса, што може имати 

нарочито позитивне ефекте код наставе солфеђа – у августу 2019 Секретаријат за образовање Града 

Београда одобрио је нашој школи средства за куповину таблет рачунара и лаптопова за потребе увођења 

есДневника, набавка ће бити реализована у наредним месецима. 
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„АКО ТИ ЈЕ МУЗИКА У КРВИ, ЂОРЂЕВИЋ ЈЕ ПРВИ!“ 

свечаној сали школе, што даје посебну мотивацију и подстицај како ученицима, тако и 

наставницима. 

6. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

На основу извршене анализе, утврђена су најзначајнија поља6 где су потребна побољшања: 

 Набавка нових инструмената7; 

 Организација чешћих родитељских састанака и упознавање свих родитеља о садржају 

састанака Савета родитеља; 

 Већи број јавних наступа ученика у оквиру школе. 

7. МОТО 

 

 

8. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

Побољшати квалитет функционисања школе по питању следећих области: 

 Настава и учење; 

 Образовна постигнућа ученика; 

 Етос; 

 Организација рада школе и руковођење; 

 Ресурси. 

9. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

1. Унапређење професионализације наставника: 

 стручна обука – семинари 

 корелација индивидуалне наставе и наставе солфеђа 
 

2. Подићи ниво функционалности школског простора и опреме: 

 адаптација школског простора 

 набавка, одржавање и репарација инструмената 
 

3. Побољшати наставу и учење: 

 ваннаставне активности - интерни и јавни часови 

 пројекти/сарадње 

 такмичења 

 квалитет припремне наставе 
 

4. Побољшање информисаности: 

                                                           
6 На свим наведеним пољима од 2015. године до данас приметан је значајан напредак, али места за даља 

побољшања још увек има. 
7 У августу 2019. године Секретаријат за образовање Града Београда одобрио је нашој школи средства за 

набавку полуконцертног клавира за потребе издвојеног одељења у Миријеву, а ова набавка биће реализована 

у наредним месецима. Ову вест видимо као веома значајан корак у обнови нашег инструментарија. 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

11 
 

 ажурност и обухватност у информисању ученика и родитеља 

10. АКЦИОНИ ПЛАН 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИКА  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Организација 

стручних 

семинара за 

наставнике 

Самоевалуација 

компетенција 

наставника; 

Евиденција Тима 

за ССУ; Предлози 

и договори 

Тим за ССУ 

Актив за 

ШРП 

Директор 

Најмање 3 

семинара за 

групу 

наставника 

током сваке 

школске године 

Финансије 

2. Корелација 

индивидуалне 

наставе и 

наставе 

солфеђа 

Едукативни панои 

систематизованог 

градива из 

солфеђа 

истакнути у свим 

учионицама 

Актив за 

ШРП 

Стручна 

већа 

Директор 

Током школске 

2019/20. године 

Трошкови 

штампе 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. – ПОДИЗАЊЕ НИВОА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Адаптација 

школског 

простора 

Израда предлога 

адаптације; 

Контактирање 

локалне заједнице; 

Израда 

финансијског 

плана 

Актив за 

ШРП 

Директор 

Школски 

одбор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Тешкоће у 

утврђивању 

приоритета; 

Финансије 

2. Одржавање 

инструмената 

Процена потреба; 

Контактирање 

клавирштимера 

односно мајстора; 

Израда 

финансијског 

плана 

Актив за 

ШРП 

Стручна 

већа 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Финансије 

3. Репарација 

инструмената 

Процена потреба; 

Контактирање 

стручног лица; 

Израда 

финансијског 

плана 

Актив за 

ШРП 

Стручна 

већа 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Тешкоће у 

утврђивању 

приоритета; 

Финансије 

4. Набавка нових 

инструмената 

Процена потреба; 

Истраживање 

тржишта; 

Израда 

финансијског 

плана 

Актив за 

ШРП 

Стручна 

већа 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Тешкоће у 

утврђивању 

приоритета; 

Финансије 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3. – УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Одржавање 

интерних 

часова 

Договор међу 

колегама у оквиру 

стручних већа о 

терминима и 

учесницима 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Континуирано 

Мотивисање 

ученика 

Преклапање 

термина у 

Свечаној сали 

2. Одржавање 

јавних часова 

Договор међу 

колегама 

различитих 

стручних већа о 

терминима и 

учесницима 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Континуирано 

Мотивисање 

ученика 

Преклапање 

термина у 

Свечаној сали 

3. Организација 

концертног 

серијала 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Контактирање 

извођача; 

Оглашавање 

концерата 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

3-5 концерата 

током школске 

године 

Трошкови 

оглашавања 

концерата 

Мотивисање 

ученика да 

посећују 

концерте 

4. Пројекат 

„Музички 

загрљај“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Усклађивање теме 

и термина 

радионице у 

оквиру Дечје 

недеље 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

октобар месец, у 

оквиру Дечје 

недеље 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

термину 

5. Пројекат 

„Музички 

времеплов“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Контактирање 

колега из других 

школа; 

Одабир учесника и 

договор о 

терминима; 

Округли столови 

након концерата 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

минимум 5 

заједничких 

концерата 

током школске 

године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту и 

посећивање 

концерата 

Договор о 

терминима 

6. Пројекат 

„Вредне руке 

дарују вам 

звуке“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Контактирање 

основних школа; 

Одабир учесника и 

договор о 

терминима; 

 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

5 концерата/ 

радионица 

током школске 

године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

терминима 
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7. Пројекат 

„Заједно смо 

бољи“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Контактирање 

колега из МШ 

„Маринковић“; 

Одабир учесника и 

договор о 

терминима; 

Округли столови 

након концерата 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

минимум 3 

заједничка 

концерта током 

школске године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту и 

посећивање 

концерата 

Договор о 

терминима 

8. Пројекат 

„Примењена 

музика“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Одабир 

тематике, одабир 

учесника и 

договор о 

терминима; 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

1-2 концерта 

током школске 

године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту и 

посећивање 

концерата 

Договор о 

терминима 

9. Пројекат 

„У сусрет 

Новој години“ 

Договор међу 

колегама 

различитих 

стручних већа о 

терминима и 

учесницима 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

последња недеља 

децембра 

Мотивисање 

ученика за 

учешће и 

посећивање 

концерата 

Преклапање 

термина у 

Свечаној сали 

10. Пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

Избор ученика 

који ће добити 

Сребрњак; 

Избор програма 

хора и оркестра; 

Прецизирање 

термина; 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Педагошки 

колегијум 

Директор 

јануар месец 

Мотивисање 

ученика за 

посећивање 

манифестације 

11. Пројекат 

„У сусрет Дану 

школе“ 

Договор међу 

колегама 

различитих 

стручних већа о 

терминима и 

учесницима; 

Одабир програма 

за награђене 

ученике који 

наступају на ЗК; 

Израда 

похвалница, 

одабир и набавка 

поклона за ученике 

и наставнике  

Актив за 

ШРП 

Педагошки 

колегијум 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

последња недеља 

маја 

Мотивисање 

ученика за 

учешће и 

посећивање 

концерата 

Преклапање 

термина у 

Свечаној сали 

Трошкови за 

поклоне 
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12. Пројекат 

„У сусрет 

полетарцима“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Контактирање 

вртића; 

Одабир учесника и 

договор о 

терминима; 

Организација 

отворених врата 

 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

5 концерата/ 

радионица 

током школске 

године + 

отворена врата 

по потреби 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

терминима 

13. Пројекат 

„Радост 

даривања“ 

Формирање 

пројектног тима; 

Организација 

манифестације 

„Саборовање у 

Ђорђевићу“ – 

координација 

активности са 

Саветом 

родитеља;  

Организација 

других 

хуманитарних 

концерата; 

Одабир учесника и 

договор о 

терминима; 

Оглашавање 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

Савет 

родитеља 

 

„Саборовање“ 

током новембра 

или децембра 

месеца 

+ 

1-2 хуманитарна 

концерта током 

школске године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

терминима 

Мотивисање 

посетилаца на 

давање донација 

14. Пројекат 

„Бајка о 

Титирији“ 

Припрема 

музичко-сценског 

дела уз учешће 

ученика и 

наставника школе 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

Трајање 

припрема од 

септембра 2019 

до фебруара 

2020, по 

завршетку 

припрема, 

очекују се јавни 

наступи 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

терминима 

15. Зимске и летње 

школе 

Реализација 

зимских и летњих 

школа у 

просторијама 

школе или ван 

Београда 

Актив за 

ШРП 

Предметни 

наставници 

Директор 

Током зимског и 

летњег 

распуста 

Мотивисање 

ученика за 

учешће 

Договор о 

терминима 

Финансирање 

16. Сарадња са 

локалном 

заједницом, 

удружењима и 

установама 

културе 

Наступи ученика 

по позиву на 

различитим 

манифестацијама 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

По потреби 

током школске 

године 

Мотивисање 

ученика за 

учешће у 

пројекту 

Договор о 

терминима 
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17. Сарадња са 

ЗМБШС 

Наступи ученика 

на концертима 

секција 

београдских 

музичких школа 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Мотивисање 

ученика 

18. Сарадња са 

иностранством 

Организација 

концертних 

гостовања и 

мајсторских 

курсева признатих 

уметника и 

музичких педагога 

Актив за 

ШРП 

Пројектни 

тим 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Трошкови 

организације 

Мотивисање 

ученика да 

посећују 

концерте/ 

мајсторске 

курсеве 

19. Припрема 

ученика за 

такмичења 

Преслушавање и 

одабир ученика 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

Континуирано 

Мотивација 

ученика 

Финансирање 

донација за 

учешће 

20. Организација 

такмичења у 

школи 

Школска 

такмичења; 

Отворена 

такмичења; 

Међународна 

такмичења 

Актив за 

ШРП 

Председници 

стручних 

већа 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Мотивација 

кандидата за 

учешће 

Трошкови 

организације 

21. Побољшање 

квалитета 

припремне 

наставе 

Повећање броја 

наступа Хорића; 

Повећање броја 

уписаних ученика 

из припремног у 

први разред ОМШ 

Актив за 

ШРП 

Стручно 

веће ТО 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Мотивација деце 

за учешће у 

пројектима 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4. – ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Транспарентан 

рад Савета 

родитеља  

Честа 

организација 

родитељских 

састанака класа; 

Актив за 

ШРП 

Савет 

родитеља 

Директор 

Школска 

2015-2020. 

година 

Мотивисање 

родитеља да 

редовно посећују 

састанке 
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2. Ажурно 

информисање 

различитих 

интересних 

група о свим 

аспектима рада 

школе 

Огласне табле; 

Сајт; 

Фејсбук 

страница; 

Јутјуб канал 

Актив за 

ШРП 

Психолог 

Директор 

Континуирано 

током школске 

године 

Пропусти у 

комуникацији у 

вези са најавама 

активности и 

резултата са 

такмичења 

 

11. ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИКА  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Повећана 

компетентност 

наставника 

Стручна већа 

Наставничко веће 

Тим за ССУ 

Актив за ШРП 

Директор 

Број наставника 

који су похађали 

семинаре; 

Број сати 

стручног 

усавршавања на 

нивоу школе 

Преглед 

документације 

Тима за ССУ 

Тим за ССУ 

Наставничко 

веће 

Два пута 

годишње 

2. Корелација 

индивидуалне 

наставе и 

наставе солфеђа 

Стручна већа 

Наставничко веће 

Актив за ШРП 

Директор 

Заступљеност 

паноа са 

градивом из 

солфеђа у 

учионицама за 

индивидуалну 

наставу 

Посета 

настави 

Материјали 

(штампани и 

електронски) 

Актив за ШРП 

Стручна већа 

Психолог 

Директор 

Током школске 

2018/19 године 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. – ПОДИЗАЊЕ НИВОА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Повећан ниво 

функционалности 

школског 

простора 

Актив за ШРП 

Директор 

Школски одбор 

Задовољство 

ученика и 

наставника 

Анкета 

Тим за 

самовредновање, 

годишње 

2. Унапређен 

инструментариј 

Наставничко веће 

Актив за ШРП 

Директор 

Школски одбор 

Савет родитеља 

Задовољство 

ученика и 

наставника 

Већи број 

инструменатата 

Обављене 

репарације и 

поправке 

Анкета 

Документација 

о реализованим 

набавкама и 

репарацијама 

Тим за 

самовредновање, 

годишње 
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3. Обогаћен фонд 

стручне 

литературе 

Наставничко веће 

Актив за ШРП 

Директор 

Школски одбор 

Већи број 

стручне 

литературе 

Документација 

о реализованим 

набавкама 

литературе 

Актив за ШРП, 

годишње 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3. – УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Одржани интерни 

и јавни часови 

Стручна већа 

Наставничко веће 

Евиденција 

Задовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Анкета 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

годишње 

2. Реализован 

концертни серијал 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

Пројектни тим 

Директор 

Огласи 

концерата у 

„Политици“ 

Евиденција 

посећености 

Преглед 

евиденције 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

годишње 

3. Реализован 

пројекат 

„Музички загрљај“ 

Пројектни тим 

Директор 

Квалитет 

програма, 

посећеност и 

задовољство 

учесника  

Евалуација 

пројектног 

тима 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

годишње 

4. Реализован 

пројекат 

„Музички 

времеплов“ 

 

Председници 

стручних већа 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

концертима и 

округлим 

столовима и 

учешћу ученика 

Задовољство 

учесника 

Евалуација 

евиденције 

Процена 

задовољства 

учесника 

Актив за ШРП, 

након сваког 

концерта 

5. Реализован 

пројекат „Вредне 

руке дарују вам 

звуке“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

концертима/ 

радионицама и 

учешћу ученика у 

истим 

Евалуација 

евиденције 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП 

након сваког 

концерта 

6. Реализован 

пројекат „Заједно 

смо бољи“ 

 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

концертима и 

округлим 

столовима и 

учешћу ученика 

Задовољство 

учесника 

Евалуација 

евиденције 

Процена 

задовољства 

учесника 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

након сваког 

концерта 
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7. Реализован 

пројекат 

„Примењена 

музика“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

концертима и 

учешћу ученика 

Задовољство 

учесника 

Евалуација 

евиденције 

Процена 

задовољства 

учесника 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

годишње 

8. Реализован 

пројекат 

„У сусрет Новој 

години“ 

Стручна већа 

Наставничко веће 

Евиденција 

Задовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Процена 

задовољства 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

9. Реализован 

пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција 

Задовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Процена 

задовољства 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

10. Реализован 

пројекат 

„У сусрет Дану 

школе“ 

Стручна већа 

Наставничко веће 

Директор 

Евиденција 

Задовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Процена 

задовољства 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

11. Реализован 

пројекат 

„У сусрет 

полетарцима“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

концертима/ 

радионицама и 

отвореним 

вратима и 

учешћу ученика у 

истим 

Евалуација 

евиденције 

Актив за ШРП, 

након сваког 

концерта 

12. Реализован 

пројекат „Радост 

даривања“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализацији 

„Саборовања“ и 

других 

хуманитарних 

концерата 

Евиденција о 

прикупљеним 

средствима 

Задвовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Огласи 

активности 

Процена 

посећености и 

задовољства 

учесника 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

Након сваке 

активности 

13. Реализован 

пројекат „Бајка о 

Титирији“ 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализацији 

пројекта – ток 

припрема и 

наступи 

Евалуација 

евиденције 

Задовољство 

учесника и 

публике 

Пројектни тим, 

Актив за ШРП, 

По окончању 

премијерног 

извођења 
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14. Реализоване 

зимске и летње 

школе 

Предметни 

наставници 

Директор 

Евиденција о 

реализацији 

зимских/летњих 

школа 

Задовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

Процена 

задовољства 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

15. Интензивирана 

сарадња са 

локалном 

заједницом, 

удружењима и 

установама 

културе 

Председници 

стручних већа, 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

Школска фото 

и видео 

документација 

Оглашавање 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

16. Реализована 

сарадња са 

ЗМБШС 

Председници 

стручних већа, 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

Преглед 

програма 

концерата 

секција 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

17. Реализована 

сарадња са 

иностранством 

Пројектни тим 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

Школска фото 

и видео 

документација 

Оглашавање 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

18. Повећан број 

награда ученика на 

такмичењима 

Председници 

стручних већа 

Директор 

Евиденција о 

освојеним 

наградама 

ученика 

Статистике 

освојених 

награда по 

већима 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

19. Успешно 

организована 

такмичења у 

школи 

Председници 

стручних већа 

Директор 

Евиденција о 

реализованим 

такмичењима, 

броју кандидата 

Школска фото 

и видео 

документација 

Оглашавање 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

20. Побољшан 

квалитет 

припремне 

наставе 

Стручно веће ТО 

Директор 

Повећање броја 

наступа Хорића; 

Повећање броја 

уписаних ученика 

из припремног у 

први разред 

Евиденција 

наступа; 

Статистика 

уписаних 

првака 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4. – ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Транспарентнији 

рад Савета 

родитеља  

Савет родитеља 

Наставничко веће 

Директор 

Већи број 

раодитељских 

састанака; 

Задовољство 

родитеља 

Преглед 

евиденције 

родитељских 

састанака; 

Анкете 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

2. Унапређено 

информисање 

различитих 

интересних група 

о свим 

аспектима рада 

школе 

Психолог 

Директор 

 

Ажурно 

истицање 

информација на 

огласним 

таблама, сајту, 

ФБ страници и 

Јутјуб каналу 

школе; 

Завдовољство 

ученика и 

родитеља 

Преглед 

наведених 

медија; 

Анкете 

Тим за 

самовредновање, 

Актив за ШРП, 

Годишње 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

21 
 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 2019/20 

 Стручни актив за израду школског програма – Емилија Миодраг, координатор; Катарина 

Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Сара Врањеш, Милица Радојевић, Лазар 

Кованџић, Александар Николић, родитељ; Луција Лалицки, представник ШО. 

 Стручни актив за школско развојно планирање – Александра Лазаревић, координатор; 

Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Наташа Трбојевић, Јелена Рајић, Јелена Вујновић, 

Александар Поповић, Јелена Mилојевић, Снежана Шипић, Милица Радојевић, Емилија 

Миодраг, Лазар Кованџић, Јелена Жикелић, родитељ; Дивна Илић, представник ШО. 

 Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој школе – Сара Врањеш, координатор; 

Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Јелена Рајић, Луција Лалицки, родитељ, Јована Ницовић, 

представник локалне самоуправе. 

 Стручни тим за самовредновање рада школе – Теодора Ђокић, координатор; Катарина 

Врачар, Јелена Вујновић, Јелена Милојевић, Емилија Миодраг, Леа Симић, Борко 

Милојковић, Дивна Илић, родитељ; Луција Лалицки, представник ШО. 

 Стручни тим за израду акционог плана – Теодора Ђокић, координатор; Катарина Врачар, 

Милица Радојевић, Иван Љуба, Марина Поповић, Даша Плазинић, Слађана Вешић, родитељ. 

 Стручни тим за стручно усавршавање запослених – Љиљана Тодоровић, координатор, 

Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Јована Залар, Раде Соро, Даша Плазинић, Персида 

Поповић. 

 Стручни тим за инклузивно образовање – Лазар Кованџић, координатор; Катарина Врачар, 

Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Иван Љуба, Марија Родић, Биљана Даниловић, родитељ, 

Дивна Илић, члан ШО.  

 Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и додатну 

подршку ученицима – Теодора Ђокић, координатор; Катарина Врачар, Јелена Рајић, 

Милица Радојевић, Аница Чокић-Петровић, Јелена Ристић Јоцић, Марија Милосављевић, 

Слађана Оршолић, родитељ. 

 Стручни тим за професионални развој, каријерно вођење и саветовање ученика – 

Теодора Ђокић, координатор; Наташа Трбојевић, Александра Лазаревић, Снежана Шипић. 

 Стручни тим за развој међупредметних компетенција – Теодора Ђокић, координатор; 

Сара Врањеш, Персида Поповић, Милица Ковачевић. 

 Стручни тим за организацију јавних часова и коришћење свечане сале – Ана Рашковић, 

координатор; Биљана Марјановић, Мирослав Босанац, Аница Чокић-Петровић, Марија 

Родић, Борко Милојковић. 
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ЧЛАНОВИ ТИМОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ, САРАДЊЕ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

ПРОЈЕКТИ 

 „Понедељком у Ђорђевићу“ – Јована Гацин, Марија Родић, Радмила Кнежевић; 

 „Музички загрљај“ – Радмила Кнежевић и Јелена Рајић; 

 „Музички времеплов“ – председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са 

свог већа; 

 „Заједно смо бољи“ – Магдалена Ранчић и председници стручних већа који могу да задуже 

неког од колега са свог већа; 

 „Вредне руке дарују вам звуке“ – Мирослав Босанац и председници стручних већа који могу 

да задуже неког од колега са свог већа; 

 „У сусрет полетарцима“ – Мирослав Босанац и председници стручних већа који могу да 

задуже неког од колега са свог већа; 

 „У сусрет Новој години“ – председници стручних већа који могу да одреде себи замену; 

 „У сусрет Дану школе“ – председници стручних већа који могу да одреде себи замену; 

 „Светосавска академија“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић и Јелена Терзић; 

 „Примењена музика“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић, Борко Милојковић и председници 

стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа; 

 „Радост даривања“ – Борко Милојковић, Јелена Милојевић, Александра Лазаревић, 

Милица Ковачевић и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са 

свог већа. 

 „Бајка о Титирији“ – Александар Буркерт и Магдалена Ранчић 

САРАДЊЕ 

 Сарадња са локалном заједницом – директор Катарина Врачар, Радмила Кнежевић и 

председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа; 

 Сарадња са удружењима и установама културе – директор Катарина Врачар, Мирослав 

Босанац, Јована Гацин и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са 

свог већа; 

 Сарадња са ЗМБШС - председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са 

свог већа; 

 Сарадња са високошколским установама – Јована Гацин и Биљана Марјановић; 

 Сарадња са иностранством – директор Катарина Врачар, Александар Буркерт и 

председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ ТАКМИЧЕЊА 

 Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ и Међународно 

такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“: директор Катарина Врачар, Александар 

Буркерт, Јелена Вујновић и Теодора Ђокић; 

 Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“: директор Катарина Врачар, 

чланови стручног већа гудача на челу са координатором Јеленом Рајић, психолог Теодора 

Ђокић. 

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ 

 Медијска репрезентација школе: директор Катарина Врачар, Јелена Вујновић,; 

 Летопис: психолог Теодора Ђокић и Јована Гацин. 
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12. РЕСУРСИ 

12.1. Људи 

Наставно особље 

Б
р

о
ј 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Ваннаставно особље 

Б
р

о
ј 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Професори теоретске наставе 5 Педагошки руководиоци (директор) 1 

Професори индивидуалне 

наставе 
42 Секретар 1 

Веће за клавир 15 Стручни сарадници (психолог) 1 

Веће за хармонику 3 Административно-финансијски радници 2 

Веће за дувачке инструменте 6 Радници на одржавању чистоће 3 

Веће гудачке инструменте 10 Остали радници (домар) 1 

Веће за гитару 4   

Клавирски сарадници 3   

Веће за соло певање 1 УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 56 

 

 

р. 

бр. 

Презиме и име 

запосленог 

Степен 

стручн

е 

спреме 

Основ 

запослења 

Радно време 

на које је 

ангажован % 

Врста 

стручности 

1. Љуба Иван VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

2. Марјановић Биљана VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

3. Плазинић Љубинка VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

4. Поповић Персида VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

5. Рашковић Ана VIII неодређено 100 проф. клавира 

6. Симић Леа VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

7. Трбојевић Наталија VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

8. Ковачевић Милица VII/1 неодређено 100 проф. клавира 

9. Босанац Мирослав VII/1 неодређено 100 проф. виолине 

10. Гацин Станковић Јована VII/1 неодређено 100 проф. виолине 

11. Кованџић Лазар VII/1 неодређено 100 проф. виолине 
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12. Лазаревић Саша VII/1 неодређено 100 проф. виолине 

13. Рајић Јелена VII/1 неодређено 100 проф. виолине 

14. Залар Јована VII/1 неодређено 100 проф. виолине 

15. Кнежевић Радмила VII/1 неодређено 100 проф. виолончела 

16. Ђујић Далибор VII/1 неодређено 100 проф. гитаре 

17. Поповић Александар VII/1 неодређено 100 проф. хармонике 

18. Тодоровић Љиљана VII/1 неодређено 100 проф. хармонике 

19. Вујновић Јелена VII/1 неодређено 100 проф. флауте 

20. Милосављевић Марија VII/1 неодређено 100 проф. флауте 

21. Гњатовић Драган VII/1/1 неодређено 100 проф. кларинета 

22. Шипић Снежана VII/1 неодређено 100 проф. соло певања 

23. Гњатовић Емоке VII/1 неодређено 50 проф. обое 

24. Лазаревић Александра VII/1 неодређено 100 проф. солфеђа 

25. Радојевић Милица VII/1 неодређено 100 проф. солфеђа 

26. Ристић Јоцић Јелена VII/1 неодређено 100 
проф. солфеђа и 

припремни 

27. Терзић Јелена VII/2 неодређено 100 
проф. солфеђа и 

диригент хора 

28. Цветковић Биљана VII/1 неодређено 100 проф. солфеђа 

29. Родић Марија VII/1 неодређено 100 корепетитор 

30. Чокић Петровић Аница VII/1 неодређено 100 корепетитор 

31. Милојковић Борко VII/1 неодређено 100 
проф. клавира и 

корепетитор 

32. Врачар Катарина VII/1 неодређено 100 директор 

33. Томић Данило VII/1 неодређено 100 секретар 

34. Тадић Ружица VII/1 неодређено 100 
шеф 

рачуновидства 

35. Филотић Јелена VI неодређено 100 наст. клавира 

36. Ерцег Верица IV неодређено 100 
благајник 

админ. радник 

37. Милић Саша IV неодређено 50 домар 

38. Радаковић Вера I неодређено 100 спремачица 

39. Тодосић Златка I неодређено 100 спремачица 

40. Врањеш Сара VII/1/1 одређено 100 проф. клавира 

41. Плазинић Даша VII/1 одређено 100 проф. клавира 

42. Поповић Марина VII/1/1 одређено 100 проф. клавира 

43. Миодраг Емилија VII/1 одређено 100 проф. клавира 

44. Милетић Катарина VII/1 одређено 100 проф. виолине 
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45. Милојевић Јелена VII/1 одређено 100 проф. гитаре 

46. Ивановски Бојан VII/1 одређено 100 проф. гитаре 

47. Соро Раде VII/1 одређено 100 проф. хармонике 

48. Вукотић Јелена VII/1 одређено 100 
проф. виоле и 

диригент оркестра 

49. Кондић Ненад VII/1 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 проф. гитаре 

50. Дајић Вук VII/1 одређено 30 проф. трубе 

51. Динић Радмила VII/1 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 корепетитор 

52. Симоновић Немања VII/1 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 проф. клавира 

53. Ранчић Магдалена VII/1 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 проф. контрабаса 

54. Буркерт Александар VII/1 

уговор о 

извођењу 

наставе 

30 проф. флауте 

55. Ђокић Теодора VII/1 одређено 100 психолог 

56. Сарић Данијела I одређено 50 спремачица 
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12.2. Простор 

 

Матична зграда школе – Ватрослава Јагића 5. – 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 Свечана 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 Укупна површина: 

нето – 806 m2 

бруто – 1379 m2 

Степениште 18 

Котларница 52 
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12.3. Опрема 

 

Инструмент ком. Инструмент ком. 

Клавир 23 Флаута 16 

Клавинова „Јамаха“ 1 Кларинет 10 

Виолина 66 Обоа 6 

Виола 4 Труба 5 

Виолончело 16 Тромбон 1 

Контрабас са гудалом 1 Фагот 3 

Гитара 4 Хорна 4 

Хармоника 10   

 


