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УВОД 

 

Школски развојни план ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд донесен је 15.09.2015. 

године, са периодом важења од пет година, а последњи важећи анекс документа је 

сачињен за школску 2019/20. годину. У плану је садржано четири основна развојна циља 

којима тежимо као школа: 

 

1. Унапређење професионализације наставника 

2. Подизање нивоа функционалности школског простора и опреме 

3. Побољшање стандарда у оквиру кључне области Настава и учење 

4. Побољшање информисаности ученика и родитеља 

 

У наставку текста прикзане су активности наше школе у току протекле школске 2019/2020 

године, којима смо унапређивали различите аспекте у оквиру наших развојних циљева. 

 

 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВНИКА 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ СЕМИНАРА ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

Са циљем повећања професионалних компетенција наставника, током ове школске године 

смо као школа организовали следећих 6 семинара за наше наставнике: 

 

 „Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања“ – кб. 118, 

К4П4, 8 бодова (ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, 13.09.2019. – 29 учесника) 

 „Примена мотивационих техника у настави“ – кб. 618, К3П3, 8 бодова (Ивањица, 

22-26.11.2019. и 29.11.-03.12.2019. – 13 учесника) 

 „Како лако до квалитетног учења“ – кб. 463, К2П3, 8 бодова (Ивањица, 22-

26.11.2019. и 29.11.-03.12.2019. – 13 учесника) 

 „Одрастање без алкохола , дроге, коцке, секти и насиља“ – кб. 251, К3П4, 16 бодова 

(Ивањица, 22-26.11.2019. и 29.11.-03.12.2019. – 13 учесника) 

  „Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“ – кб. 416, К2П3, 8 

бодова (ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, 11.12.2019. – 31 учесник) 

 Неакредитовани програм - Мајсторски курс камерне музике у организацији 

удружења гудачких педагога Србије ESTA, предавачи: Трио „Immersio“ - Немања 

Станковић (виолончело, Србија) и Vira Zhuk (виолина, Украјина) и Mariam 

Vardzelashvili (клавир, Грузија), 16 бодова (ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, 

18. и 19.01.2020. – 10 учесника) 

 

Осим наведених семинара, подстицали смо наставнике да посећују и друге семинаре, 

самостално или у мањим групама. У складу са тим, на нивоу школе смо, у школској 

2019/2020. години остварили укупно 1192 часова стручног усавршавања ван установе 
(944 часа акредитованих и 248 часа неакредитованих облика ССУ). 
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2. КОРЕЛАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ И НАСТАВЕ СОЛФЕЂА 

 

На основу посете часовима, утврђено је да наставници генерално и даље у недовољној 

мери инсистирају на повезаности градива између часова иструмента/соло певања и 

солфеђа. Као позитиван пример током претходних школских година истакли смо 

наставника кларинета Драгана Гњатовића, који је у својој учионици направио паное са 

систематизованим шемама градива из солфеђа, са намером да подстакне ученике да их 

употребљавају и на часовима кларинета. Оваква пракса више пута је јавно похваљена и 

препоручена свим другим наставницима индивидуалне наставе, у оквиру разматрања 

резултата самовредновања на седници наставничког већа. Током протекле школске 

године, психолог Теодора Ђокић је уз консултације са наставницама индивидуалне 

наставе и солфеђа креирала шематске приказе који су употребљиви за све инструменте. 

Преостало је да се ти плакати одштампају и истакну у свим учионицама, што је у плану 

током септембра месеца 2020. године.  

 
 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 2. – ПОДИЋИ НИВО ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

 

 

1. АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 

Током школске 2019/2020. године није било већих радова на адаптацији простора нити је 

набављан нови намештај. Набављено је 45 таблет рачунара и 2 лаптопа, у укупној 

вредности од 529.380,00 динара (са ПДВ-ом). Средства за ову куповину добијена су од 

Секретаријата за образовање. Рачунари су набављени за потребе употребе есДневника, 

који су наши наставници почли да користе протекле школске године. Осим тога, у плану 

је пројекат замене целокупних електричних инсталација у матичној згради школе, за који 

очекујемо да ће се реализовати у наредном периоду. 

  

2. НАБАВКА ОДРЖАВАЊЕ И РЕПАРАЦИЈА ИНСТРУМЕНАТА 

 

У септембру 2019 године реализован је поступак набавке полуконцертног клавира за 

издвојено одељење у Миријеву, у укупној вредности од 1.490.000,00 динара (са ПДВ-ом), 

на основу одобрених средстава од Града Београда. Идеја је да постојећа средства из 

Ученичког фонда  буду опредељена за набавку новог клавира у матичној школи, а поред 

тога Школа је у потрази и за спољним донацијама за ту набавку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Београд 

5 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 3. ПОБОЉШАЊА СТАНДАРДА У ОКВИРУ КЉУЧНЕ 

ОБЛАСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

1. ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА НАСТУПА УЧЕНИКА 

 

Учестали наступи ученика су значајан показатељ квалитета рада наше школе. Имајући у 

виду да родитељи стално истичу значај и жељу своје деце за већим бројем јавних наступа, 

трудимо се да као школа изађемо тим потребама у сусрет организацијом великог броја 

интерних и јавних часова, пројеката и наступа у оквиру сарадње са локалном заједницом и 

различитим институцијама. 

Током првог полугодишта школске 2019/2020. године организовање ове врсте активности 

додатно је интензивирано кроз велики број пројеката, кроз још учесталију сарадњу са 

локалном заједницом, удружењима и установама културе и учестало учествовање ученика 

на различитим такмичењима (подаци о датумима реализације и учешћу ученика и 

наставника могу се пронаћи у извештајима Стручних већа, у оквиру Извештаја о 

реализацији годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину). Путем електронске 

евиденције праћења учешћа ученика у пројектима, утврђено да је током протекле школске 

године 35.6% ученика имало најмање један јавни наступ у оквиру различитих школских 

пројеката. Сматрамо да је то сјајан податак, имајући у виду да је велики број пројеката 

током другог полугодишта отказан услед пандемије корона вируса. 

 

 

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ 

 

Концертна делатност школе обједињена је серијалом «ПОНЕДЕЉКОМ У 

ЂОРЂЕВИЋУ» на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и најуспешнији 

студенти и ученици. 

 

У току школске 2019/20. године у оквиру серијала одржана су четири  концерта: 

 

• 18.11.2019. – Концерт Дувачког квинтета РТС 

• 24.02.2020. – Концерт Ансамбла «Атропос» 

• 02.03.2020. – Концерт Милана Дерете (гитара) 

• 09.03.2020. – Концерт дуа Софија ди Сома (виолина) и Ана Ковачевић (клавир) 

 

 

ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ 

 

Пројекат «ВРЕДНЕ РУКЕ ДАРУЈУ ВАМ ЗВУКЕ» реализујемо у сарадњи са основним 

школама са општине Звездара, са циљем буђења интересовања за музику код ученика 

млађих разреда и подстицања њиховог уписа у музичку школу. 

 

У току школске 2019/20. године у оквиру пројекта одржано је четири концерта: 

• 30.10.2019. – ОШ „Змај Јова Јовановић“ – Наступили ученици из класа: Е. 

Миодраг,  Б. Марјановић, Л. Симић, Н. Симоновића,  М. Босанца, Д. Ђујића, Н. 

Павловића и Ј. Вујновић. 
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• 20.11.2019. – ОШ „Вељко Дугошевић“ – Наступили ученици из класа: И. Љубе, Е. 

Миодраг, Л. Симић, Н. Трбојевић, Н. Симоновића, М. Босанца, А. Буркерта и Д. 

Ђујића. 

• 18.12.2019. – ОШ „Јелена Ћетковић“ – Наступили ученици из класа: Е. Миодраг, 

Л. Симић, П. Поповић, Н. Трбојевић, М. Босанца, Ј. Гацин и Ј. Вујновић 

• 22.01.2020. – ОШ „Иван Горан Ковачић“ – Наступили ученици из класа: Л. 

Симић, М. Босанца, Ј. Вујновић и Д. Ђујића. 

 

У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА 

 

 Пројекат «У СУСРЕТ ПОЛЕТАРЦИМА» обједињује нашу сарадњу са предшколским 

установама са општине Звездара. Попут пројекта за основце, и овај пројекат има за циљ 

упознавање малишана са класичном музиком и уопштено буђење њиховог интересовања 

за музику, те подстицање њиховог евентуалног каснијег уписа у музичку школу 

(припремни разред). Програм се реализује кроз концерте/радионице наших ученика у 

вртићима и упоредо кроз отворена врата за малишане и њихове васпитаче у нашој школи, 

где деца присуствују настави и имају прилику да се ближе упознају са инструментима. О 

успешности овог пројекта најбоље говоре поклон цртежи малишана (илустрације 

музицирања) које са поносом излажемо у ходнику наше школе и на нашој Фејсбук 

страници. 

 

У току школске 2019/20. године у оквиру пројекта реализовано је 3 радионице/гостовања: 

 

• 23.10.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Драгуљче“ 

• 13.11.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Маштарије“ 

• 04.12.2019. – Концерт и радионица у ПУ „Дуга“ 
 

МУЗИЧКИ ЗАГРЉАЈ 

 

И ове године одржана је традиционална радионица за малишане из предшколских 

установа у оквиру „Дечје недеље“ – 09.10.2019. године. Дугогодишњи координатор ове 

манифестације је колегиница Радмила Кнежевић, а овогодишња тема радионице, у складу 

са темом Дечје недеље била је „Право на културу“. 

 

ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ 

 
«ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ» је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу 

наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд. 

 

У току школске 2019/20. године у оквиру пројекта одржано је 6 концерата: 

 

 24.10.2019. – Концерт ученика МШ „Маринковић“ у сали наше школе 

 11.12.2019. – Новогодишњи концерт најмлађих гудача – заједнички 

 23.12.2019. – Концерт ученика виолончела из класе И. Мирковић – МШ 

„Маринковић“ у сали наше школе 

 25.12.2019. – Заједнички концерт ученика соло певања из класа К. Ашковић и С. 

Шипић 

 03.03.2020. – Концерт ученика виолончела Федоре Паладино и Огњена Драгшковића, 

класа: И. Мирковић из МШ „Маринковић“ – гост Олга Станковић, класа: Р. Кнежевић 

 07.03.2020. – Концерт ученика МШ „Маринковић“ у сали наше школе 
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МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ 

 

«МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ» је пројекат сарадње наше школе са разним другим 

музичким школама. У склопу пројекта организовани су многобројни концерти домаћих и 

гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима смо протеклих година 

сарађивали у оквиру овог пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Др Војислав 

Вучковић” Београд, МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ 

„Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“ Београд, 

ШЗМТ Ћуприја, МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице, MШ „Ватрослав Лисински“ 

Београд, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд... 

 

У току школске 2019/20 године у оквиру пројекта реализовано је 5 заједничких концерата: 

 

• 25.10.2019. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ 

„Коста Манојловић“ Земун 

• 13.11.2019. – Новембарски  концерт младих пијаниста, са МШ „Даворин Јенко“ у 

издвојеном одељењу у Миријеву  

• 16.12.2019. – Децембарски  концерт младих пијаниста, са МШ „Даворин Јенко“ у 

издвојеном одељењу у Миријеву  

• 20.12.2019. – Заједнички концерт трубача са МШ „Ватрослав Лисински“ 

• 30.01.2020. – Заједнички концерт гитариста са МШ "Др Војислав Вучковић" и 

МШ "Ватрослав Лисински" 

 

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 

 

Највреднији и најуспешнији ученици и ове године су добили прилику да покажу резултате 

свог уложеног труда у оквиру пет традиционалних новогодишњих концерата: 

 

• 20.12.2019. – Концерт ученика дувачких инструмената  

• 23.12.2019. – Концерт ученика издвојеног одељења у Миријеву 

• 24.12.2019. – Концерт ученика хармонике, гитаре и соло певања 

• 26.12.2019. – Концерт ученика клавира и ТО 

• 27.12.2019. – Концерт ученика гудачких инструмената 

 

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 

 

Школска слава је традиционално обележена свечаном академијом у сали школе: 

 

• 27.01.2020. – Свечани концерт уз обред резања славског колача. Домаћин славе 

Јелена Рајић уручила је Сребрњак најуспешнијем ученику, Даници Вукелић, IV 

разред виолине, класа: Ј. Гацин. 

 

У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ 

 

У мају месецу, услед епидемије корона вируса, нажалост нисмо имали прилику да 

реализујемо уобичајени серијал концерата – ипак, пронашли смо алтернативно решење – 

направили смо YouTube плејлисту са снимцима извођења ученика који су вредно вежбали 

током ванредног стања – у овом својеврсном онлајн концерту учествовало је чак 66 

ученика. Похвала „Ученик генерације“ ове школске године додељена је Драгици Лалицки, 

ученици клавира из класе С. Врањеш. Драгица ће музичко школовање наставити у МШ 

„Јосип Славенски“ Београд. 
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Поред онлајн концерта ученика који је реализован на нивоу целе школе, наставница 

Милица Ковачевић организовала је онлајн јавни час на коме су наступили сви ученици из 

њене класе. По окончању ванредног стања у свечаној сали школе реализована су још два 

концерта којима је обележен крај још једне успешне школске године: 06.06.2020. – 

Концерт ученика који су се припремали за пријемни испит за средњу музичку школу 

(наступили ученици из класа С. Врањеш, Е. Миодраг и Д. Ђујића) и 28.06.2020. – Завршни 

концерт класе Е. Миодраг, у оквиру кога су наступили и камерни ансамбли Трио „Виваче“ 

и Дуо „Корели“. 

 

РАДОСТ ДАРИВАЊА 

Као школа тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у протеклим 

годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера, а неке од њих смо и 

самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у Краљеву 2010. године, 

концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за жртве поплава у хотелу „Славија“ 2014.). 

 

Наше хуманитарне активности обједињене су у оквиру пројекта «РАДОСТ 

ДАРИВАЊА»: 

 

• 02.11.2019. – Ове године смо по четврти пут организовали хуманитарну 

манифестацију «САБОРОВАЊЕ У ЂОРЂЕВИЋУ», која је обухватила низ 

разноврсних активности забавног, али истовремено и едукативног карактера 

(концерти ученика, етно радионица, сликарски атеље, карикатуре, рукотворине, 

слаткиши, итд.). Манифестација је реализована са циљем сакупљања средстава за 

стварање што квалитетнијих услова за рад и напредовање ученика у нашој школи 

(репарација инструмената, сређивање школског простора, финансирање путовања 

ученика на такмичења, итд.). Под слоганом «Другима на корист, себи на радост», 

кроз наше «Саборовање» указујемо ученицима колико је важно да бринемо једни о 

другима, па тако и да водимо рачуна о нашој школи, у којој сви проводимо 

значајан део свог времена. Оснажујемо свакога од учесника да се искаже у 

активностима које му најбоље леже, да кроз игру и дружење заједнички учимо и 

напредујемо. 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са територије 

општине Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном заједницом обележила и ову 

школску годину: 

 

 10.09.2019. – Наступ ученика на међународном симпозијуму у организацији 

Института за националну и интернационалну безбедност 

 16.10.2019. – Наступ на прослави Дана општине Звездара 

 12.12.2019. – Наступ ученика на прослави Јубилеја 70 година Института за 

економику пољопривреде у Народној банци 

 18.12.2019. – Наступ у вртићу „Сунчица“ 

 22.12.2019. -  Наступ ученика на манифестацији  Недеља људских права у 

организацији ГО Врачар - Хуманитарни Новогодишњи концерт и базар под 

називом „Једни за друге“ 

 24.12.2019. -  Наступ ученика гитаре на промоцији календара "Београд и Звездара у 

мом оку" у Библиотеци "Бранко Миљковић" 
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САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

 

И током школске 2019/20. године интензивно смо сарађивали са различитим удружењима 

и установама културе („Пријатељи деце Звездаре“, УК „Вук“, Волонтерски сервис 

Звездаре, Библиотека „Мома Димић“ Миријево, Књижевни клуб „Мала птица“, 

Библиотека „Бранко Миљковић“, Удружење гудачких педагога Србије ESTA, Асоцијација 

флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ итд.). Реализоване су бројне активности у којима 

су наши ученици и наставници узели учешће: 

 24.09.2019. – Наступ на изложби фотографија „Међугенерацијски селфи“ у 

библиотеци „Бранко Миљковић“, у оквиру манифестације „Дани сениора на 

Звездари“ у организацији „Волонтерског сервиса Звездаре“ 

 07. и 08.10.2019. – „Момини дани“ у Библиотеци „Мома Димић“ у Миријеву, у 

сарадњи са књижевним клубом „Мала птица“ 

 15.12.2019. – Наступ Ангелине Рајић на Концерту ученика и студената контрабаса у 

оквиру 28. Басоманија фестивала 

Сарадња са организацијом „Пријатељи деце Звездаре“: 

 07.10.2019. – Наступ две ученице виолине на отварању Дечје недеље у ОШ „Вељко 

Дугошевић“ 

 04.12.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење за најраспеваније одељење (жири: Р. 

Кнежевић) 

 05.12.2019. – Празнична манифестација „Трг бајки“ у организацији „Пријатеља деце 

Звездаре“ на тргу испред УК „Вук“ – концерт наших солиста и Хорића школе 

 11.12.2019. – ДЕМУС – општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава 

(жири: К. Врачар, Ј. Рајић, Р. Кнежевић) 

Сарадња са ESTA удружењем гудачких педагога Србије: 

 18. и 19.01.2020. – Мајсторски курс Трио „Immersio“ - Немања Станковић 

(виолончело, Србија), Vira Zhuk (виолина, Украјина) и Mariam Vardzelashvili 

(клавир, Грузија)    

 

 

САРАДЊА СА ЗМБШС 

Сарадња за Заједницом музичких и балетских школа Србије током школске 2019/20. 

редовно је реализована кроз учешће наших ученика на концертима Секција београдских 

музичких школа, као и организацију концерата у сали наше школе: 

Клавир: 
 28.11.2019. – Концерт секције у МШ „Мокрањац“ – наступила Соња Николић, 

класа: Сара Врањеш 

 10.03.2020. – Концерт секције у ОМШ „Станислав Бинички“ – наступиле Драгица 

Лалицки и Соња Николић, класа: Сара Врањеш 

Контрабас: 

 07.12.2019. – Концерт секције београдских контрабасиста у ОМШ „Владимир 

Ђорђевић“ – наступила Ангелина Рајић, класа: Магдалена Ранчић 

Виола: 

 14.12.2019. – Концерт београдских виолиста у ОМШ „Владимир Ђорђевић“ – 

наступили Јована Стојковић, Василије Крстић и Матеј Станковић, класа: Јелена 

Вукотић 
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САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

У оквиру сарадње са високошколским установама у току школске 2019/20. године у 

Свечаној сали наше школе одржан је један концерт и реализован мастерклас: 

 22.01.2020. – Концерт студената виоле ФМУ из класе проф. Немање Марјановића 

 14.03.2020. – Мастерклас за виолисте проф. Немање Марјановића ФМУ Београд 
 

 

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ 

Током школске 2019/20. године, упркос пандемији корона вируса, делимично смо успели 

да остваримо и планирану сарадњу са иностраним институцијама и подединцима: 

 

 23. и 24.11.2019. – Имали смо задовољство да будемо домаћини „Флаута викенда“, у 

сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“. У оквиру ове 

манифестације одржан је и семинар „Keeping your flute healthy“ који је водио наш 

дугогодишњи сарадник Рок Ерјавец (Словенија), а специјални гост био је и 

господин Shoto Yamamoto, представник Muramtsu Co.Ltd., са којим су биле 

омогућене консултације у току продајне изложба флаута, која је реализована уз 

подршку Music Media Centrа и фирме „Daminelli Pietro” из Словеније. 

 27.06.-03.07.2020. – Планиран је мајсторски курс флауте проф. Матеја Зупана, 

редовног професора Музичке академије у Љубљани (Словенија), у сарадњи са 

Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“ – нажалост курс је отказан 

услед ситуације са пандемијом корона вируса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ, ЗИМСКЕ И ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ 

Током школске 2019/20. године наша школа је реализовала једну зимску радионицу, а 

током трајања ванредног стања организован је и онлајн ускршњи фото конкурс: 

 

 11-17.02.2020. – Зимска радионица за флаутисте А. Буркерта у сали школе 

 Април 2020. – Онлајн ускршњи фото конкурс на Facebook страници школе, под 

називом „Музика + јаја = игра без краја“. Ученици су били позвани да украсе 

ускршња јаја музичким мотивима. Награду за рад са највише лајкова добила је 

Наталија Ранђеловић, II разред клавира, класа: С. Врањеш, а специјалну награду за 

креативни видео добила је Кристина Ђорђевић, IV разред виолине, класа: М. 

Босанац и I разред клавира, класа: Е. Миодраг. 
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ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА ТАКМИЧЕЊА ВАН ШКОЛЕ 

Упркос ситуацији са пандемијом корона вируса, наши ученици су током протекле 

школске године узели учешће на 10 различитих такмичења ван школе, где су укупно 

освојили чак 29 награда (5 звања Лауреата, 20 I награда, 2 II награде, 1 III награду, и 1 

признање друге врсте). 

 

ПРЕГЛЕД ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ, ПО ИНСТРУМЕНТИМА И КЛАСАМА 

 

Лауреат I  II  III  Похвала 
друго 

признање 
УКУПНО 

УКУПНО ЗА 

ШКОЛУ 
5 20 2 1  1 29 

КЛАВИР 2 2     4 

Љуба 1 1     2 

Марјановић 1      1 

Плазинић Љ.  1     1 

ГУДАЧИ  3 1    4 

Босанац  1     1 

Гацин  1     1 

Милетић  1 1    2 

ДУВАЧИ 3 14     17 

Буркерт 2 14     16 

Гњатовић Е. 1      1 

ХАРМОНИКА      1 1 

Соро      1 1 

ГИТАРА    1   1 

Милојевић    1   1 

КАМЕРНА 

МУЗИКА 
 1 1    2 

Буркерт  1 1    2 

 

Услед пандемије корона вируса отказано је овогодишње Републичко такмичење ученика 

музичких и балетских школа Србије, у оквиру кога смо традиционално требали бити једна 

од школа домаћина, за дисциплине виола, виолончело и контрабас. Такође, отказан је и 

64. Фстивал музичких и балетских школа Србије, који је требало да буде одржан у МШ 

„Јосиф Маринковић“ у Вршцу. Услед новонасталих околности, велики број наших 

ученика који су се припремали за наведена такмичења остали су без прилике да наступе и 

остваре очекивано добар пласман. Искрено је надамо се да ће се у наредној школској 

години бити прилике да надокнадимо пропуштено. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛИ 

Услед пандемије корона вируса, били смо принуђени да одложимо реализацију III 

Mеђународног такмичења камерне музике „Оливера Ђурђевић“  и III Међународног 

такмичења флаутиста „Миодраг Азањац“, чије одржавање планирамо у новембру 

2020., ако се за то стекну повољни услови. Отворено школско такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“, као и Школско такмичење гудача и Школско такмичење 

ученика клавира, за ову школску годину отказани су из истих разлога. 
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2.  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Квалитет припремне наставе најбоље се може испратити кроз учешће Хорића, под 

вођством наставнице Јелене Ристић Јоцић, у различитим манифестацијама. Хорић 

углавном наступа заједно са ученицима млађих разреда из класа проф. Јелене Ристић 

Јоцић, проф. Милице Радојевић и проф. Александре Лазаревић, а понекад имају наступе и 

заједно са Хором школе. 

 

У току школске 2019/20. године остварено је 5 јавних наступа: 

  

 23.10.2019. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Драгуљче“ 

 13.11.2019. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Маштарије“ 

 04.12.2019. – „У сусрет полетарцима“ у вртићу „Дуга“ 

 05.12.2019. – Манифестација „Трг бајки“, у организацији УК „Вук“ 

 26.12.2019. – „У сусрет Новој години“ – Концерт стручног већа клавира и ТО 

 

Коначни исход на који смо поносни је велики број уписаних кандидата из припремног 

разреда у први разред наше музичке школе. 

 
 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ БР 4. ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ УЧЕНИКА И 

РОДИТЕЉА 

 

Поред континуиране комуникације са родитељима кроз организацију родитељских 

састанака и истицање важних информација на огласним таблама, радимо и на редовном 

ажурирању података на школском сајту. 

Осим школског сајта, током школске 2019/20. године наставили смо да интензивирамо и 

комуникацију путем друштвених мрежа – Фејсбук страницу наше школе у овом моменту 

прати 592 особe, а страница је изузетно ажурна и покрива све информације из школског 

живота, укључујући вести о освојеним наградама наших ученика, фотографије и видео 

материјале са најзначајнијих наступа итд. Снимци и фотографије са наступа ученика 

наилазе на изузетно лепе реакције међу ученицима и родитељима. Поред тога, ажурно се 

одговара и на питања која пристижу у оквиру порука на Фејсбук страници. 

Администрацијом Фејсбук странице и Јутјуб канала школе бави се психолог школе. Јутјуб 

канал доживео је експанзију током периода наставе на даљину, па нас сада тамо прати 513 

корисника, што нам пружа прилику да у будућности лакше пласирамо различите садржаје. 

Кроз манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“, која је ове школске године реализована 

по четврти пут, настављамо да поспешујемо комуникацију и интензивирамо сарадњу са 

родитељима наших ученика, како би сви актери школског живота добили прилику да дају 

свој допринос квалитету рада школе. Пројекат је веома лепо прихваћен од стране свих 

учесника и посетилаца и већ је постао један од заштитних знакова наше школе. 
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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 Извештај о реализацији Школског развојног плана 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд 

  за школску 2019/2020. 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 

Извештај о реализацији Школског развојног плана ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 

Београд за школску 2019/2020. 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. 

 

 


