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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

"ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ" 

Београд, Јагићева 5 

тел./фаx:(011) 3086-445, 2452-561 

e-маil: oms.vldj@open.telekom.rs 

 

дел.бр.  215/14.09.2020. 
 

 

На основу члана 119. став 1. тач. 2. Закона о основама система образовања 

и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 

6/20), Школски одбор ОМШ "Владимир Ђорђевић" Београд, на седници одржаној 

дана 14.09.2020. године, донео је 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА 

ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 

 

 
1. Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу:  

Основне музичке школе наставу реализују у оквиру комбинованих одељења (класа) која 

укључују ученике првог и другог циклуса. Ученици првог циклуса (333 ученика) похађају 

наставу главног предмета (инструмента/соло певања) и упоредног клавира индивидуално, док 

наставу солфеђа са теоријом музике и наставу припремног разреда похађају у групама. 

Школа располаже просторним ресурсима за непосредан образовно-васпитни рад за 

индивидуалну и групну наставу. Такође располаже техничко информатичким ресурсима за 

реализацију наставе на даљину. 

Распоред индивидуалне наставе биће сачињен у складу са распоредима часова групне наставе 

и усклађен са распоредима часова у редовним школама које ученици похађају (детаљан 

распоред по класама за сваког ученика биће усвојен до 15.09.2020. године). Часови 

индивидуалне наставе за ученике првог циклуса трају 30 минута. Наставници индивидуалне 

наставе ће након сваког часа у својој учионици дезинфиковати музичке инструменте и друге 

површине које су у сталној употреби (столови, пултеви за ноте). 

Имајући у виду да се настава солфеђа са теоријом музике, у складу са Планом и програмом 

наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање, реализује у групама величине 7-

12 ученика, нема потребе за поделом група, те се настава може одвијати по Основном моделу. 

Просторни капацитети учионица за групну наставу (33 и 55m2) омогућавају да за сваког ученика 

буде доступно прописаних 4 m2. Часови ће трајати 30 минута, с тим што ће само последњих 10 

минута часа бити коришћено за активности певања, након чега следи 15 минута за одржавање 

хигијене и проветравање учионице. 

И настава припремног разреда реализоваће се по Основном моделу. Наставу у припремном 

разреду похађа укупно 36 ученика, односно 2 групе по 18 ученика. Имајући у виду да се настава 

реализује у сали школе чија површина износи 110m2, испуњен је услов да је за сваког ученика 

обезбеђен простор од 4m2. Часови припремне наставе трајаће 30 минута, након чега следи 15 

минута за одржавање хигијене и проветравање сале. 

 

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу: 

Основне музичке школе наставу реализују у оквиру комбинованих одељења (класа) која 

укључују ученике првог и другог циклуса. Ученици другог циклуса (199 ученика) похађају 

наставу главног предмета (инструмента/соло певања) и упоредног клавира индивидуално, док 

наставу солфеђа, теорије музике, оркестра и хора похађају у групама. 

Школа располаже просторним ресурсима за непосредан образовно-васпитни рад за 

индивидуалну и групну наставу. Такође располаже техничко информатичким ресурсима за 

реализацију наставе на даљину. 

Распоред индивидуалне наставе биће сачињен у складу са распоредима часова групне наставе 

и усклађен са распоредима часова у редовним школама које ученици похађају (детаљан 

распоред по класама биће усвојен до 15.09.2020. године). Часови индивидуалне наставе за 

ученике другог циклуса трају 45 минута. Наставници индивидуалне наставе ће након сваког часа 

у својој учионици дезинфиковати музичке инструменте и друге површине које су у сталној 

употреби (столови, пултеви за ноте). 

Имајући у виду да се настава солфеђа и теорије музике, у складу са Планом и програмом 

наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање, реализује у групама 7-12 ученика, 

нема потребе за поделом група, те се настава може одвијати по Основном моделу. Просторни 

капацитети учионица за групну наставу (33 и 55 m2) омогућавају да за сваког ученика буде 

доступно прописаних 4m2. Часови ће трајати 30 минута, с тим што ће само последњих 10 минута 
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часа бити коришћено за активности певања, након чега следи 15 минута за одржавање хигијене 

и проветравање учионице. 

Настава оркестра реализоваће се такође по Основном моделу. Наставу оркестра похађа укупно 

51 ученик и то у оквиру три групе (прве виолине/друге виолине/виоле, виолончела и контрабас). 

Дакле, број ученика у групама износи 16-18. Пошто се настава оркестра реализује у сали школе 

чија површина износи 110m2, испуњен је услов да је за сваког ученика обезбеђен простор од 

4m2. Часови оркестра трајаће 30 минута, након чега следи 15 минута за одржавање хигијене и 

проветравање сале. 

Настава хора реализоваће се по Комбинованом моделу. Имајући у виду да наставу хора похађа 

укупно 142 ученика, а да је недељни фонд наставе хора 2 часа, план је да се ученици поделе у 6 

група. Сваке недеље наставу у школи похађаће 2 групе, од којих ће свака имати по један час. На 

такав начин, сви ученици ће имати по један час хора сваке треће недеље, док ће остали 

временски период индивидуално увежбавати задати програм код куће и повремено добијати 

домаће задатке у виду есеја о композиторима, које ће прослеђивати путем Google forms 

упитника на сајту школе. Поделом ученика на 6 група добијају се групе од 23-24 ученика, а 

имајући у виду да се настава реализује у сали школе чија површина износи 110m2, испуњен је 

услов да је за сваког ученика обезбеђен простор од 4m2. Часови хора трајаће 30 минута, након 

чега следи 15 минута за одржавање хигијене и проветравање сале. 

 

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу: Планирано је 

да ученици који су се одлучили за праћење наставе на даљину са наставницима индивидуалне 

наставе комуницирају путем Viber-a и класичних телефонских позива. На часове групне наставе 

имаће могућност да се укључе директно путем Zoom-а, а такође ће им бити омогућен контакт са 

наствницама путем Viber-a, ради додатних консултација и појашњења. 

Имајући у виду да ће се настава Хора реализовати по Комбинованом моделу, задаци из хора у 

виду есеја о композиторима повремено ће бити задавани ученицима путем званичне интернет 

странице Школе, а своје радове ученици ће прослеђивати путем Google forms упитника. 

 

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница): 

Као што је већ наглашено, настава се у ОМШ одвија у оквиру класа, путем индивидуалне 

наставе. Распореде за индивидуалну наставу биће могуће направити тек након што се ускладе 

распореди групне наставе и наставе у редовним школама. 

 

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика: 

Праћење постигнућа ученика се врши путем интерних и јавних часова и смотри. 

1) Јавни и интерни часови реализоваће се у оквиру класе или стручног већа, уз поштовање 

свих прописаних мера заштите. 

2) Смотре ученика, предвиђене и прописане Правилником о плану и програму наставе и 

учења за оба образовна циклуса, биће реализоване по утврђеном распореду, у присуству 

стручне комисије, уз поштовање свих прописаних мера заштите. 

Праћење и вредновање ће се вршити непосредним увидом у активности ученика, као и кроз 

продукте рада ученика, домаће задатке и провере знања (у оквиру наставе у школи или путем 

онлајн платформи). За ученике који наставу похађају онлајн биће организовани посебни 

термини за проверу знања у школи, уз поштовање свих прописаних мера заштите. 

 

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу 

на породични контекст: 

Имајући у виду да је настава у ОМШ базирана на индивидуалној настави, наставници главног 

предмета упућени су на блиску сарадњу са сваким учеником и у сталној су комуникацији са 

родитељима својих ученика. У том смислу, ученици и родитељи имају слободу да изразе своје 

специфичне потребе у вези са организацијом наставе (уклапање термина наставе са наставом у 

редовној школи и другим обавезама ученика), као и потребе за подршком у виду допунске и 
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додатне наставе. Наставници главног предмета имају улогу одељенског старешине и 

комуницирају потребе својих ученика наставницима групне наставе. 

 

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка...): Школа за сада нема 

потребе за спољном подршком у виду волонтера. 

 

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према 

утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред): 

Овде наглашавамо да се настава у ОМШ реализује у оквиру шестогодишњег и четворогодишњег 

програма, па се тако број ученика по циклусима рачуна на другачији начин у односу на ОШ.  

 

Образовни 

циклус 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Шестогодишње образовање и васпитање 

I 

Први / 

Други / 

Трећи / 

II 

Четврти   6 

Пети   6 

Шести 18 

 

Образовни 

циклус 

Разред Број ученика који не похађају наставу у школи 

Четворогодишње образовање и васпитање 

I 
Први / 

Други / 

II 
Трећи 5 

Четврти 3 

 

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном 

нивоу: Школа нема групе продуженог боравка. 

 

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис): 

      Праћење ће се вршити кроз: 

1) Непосредне посете часу, уз поштовање свих прописаних мера заштите.  

2) Увид у материјале и процесе рада за онлајн наставу  

 

Комплетна педагошка докумнетација ће бити у електронској форми и усклађена на нивоу стручних 

већа. Праћење ће вршити директор школе, стручни сарадник - психолог и руководиоци стручних 

већа. 
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На основу члана 119.став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 6/20) 

и члана 26. Статута ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, Школски одбор је на својој 

седници од 14.09.2020.године,  једногласно, донео  

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  
 

Доноси се Анекс Школског програма 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

  за школску 2020/2021. годину 
 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Сагласно одредби члана 119.став 1.тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 27/18 – др. закони и 6/20) 

и члана 26. Статута ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, Школски одбор ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“ је на својој седници од 14.09.2020.године,  једногласно, донео Анекс 

Школског програма ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд за школску 2020/2021. 

годину, поступајући у оквиру своје надлежности предвиђене Законом о основама система 

образовања и васпитања. 

  

 

 

 

 

 

 

              Председник Школског одбора 

      ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

 

У Београду 14.09.2020.године                                   Јелена Вујновић,с.р. 

 

. 

  

 

 


