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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Тим је донео одлуку да се током школске 2019/20. године збирно обраде све области 

квалитета, имајући у виду да се на крају ове школске године доноси нови ШРП, те такав 

преглед може дати корисне увиде. Током првог полугодишта обрађена је Област 2. – 

Настава и учење (2.2. и 2.4), док је током другог полугодишта извршен збирни преглед свих 

осталих области. Нажалост, услед епидемије корона вируса, није било могућности за 

реaлизацију радионица за све циљне групе, у којима би се заједнички евалуирали 

различити аспекти и давале препоруке за израду новог ШРП. Ипак, позитивна околност је 

да су током првог полугодишта ученици и родитељи анкетирани и питањима отвореног 

типа, чиме су добијени значајни увиди за побољшање функционисања школе у свим 

областима. На крају другог полугодишта, у коме је настава, услед епидемије корона вируса, 

реализована онлајн, извршена је и евалуација квалитета наставе на даљину, путем Google 

Forms упитника. 

Технике прикупљања података 

- Област 2. – скале процене за различите циљне групе (ученици, наставници индивидуалне 

и групне наставе и родитељи) 

- Остале области – Преглед школске документације уз употребу чек-листа стандарда и 

индикатора, преглед извештаја о самовредновању из протекле три школске године + 

питања отвореног типа за ученике и родитеље, ради добијања увида о предлозима за 

унапређење функционисања рада школе у свим областима. 

- Евалуација наставе на даљину – Google Forms упитник са питањима у виду скала процене 

и питањима затвореног и отвореног типа 

 



ОБЛАСТ 1. – ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

У оквиру Области 1. – Програмирање, планирање и извештавање самовредновање је  

извршено прегледом садржаја датих докумената уз коришћење чек-листе. Анализиран је 

Годишњи план рада за школску 2019/20. годину, важећи Школски програм (2018/19. до 

2021/22. године), као и важећи Школски развојни план (2015/16. до 2019/20.) 

У табели испод дата је чек-листа са стандардима и индикаторима која је коришћена 

приликом самовредновања у овој области. 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа.   
1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).   

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичности установе.   

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе.   

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 

ученика.   

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у 

школи. 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром.   

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене 

су актуелне потребе школе. 
  

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене 

на свим нивоима деловања.   

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 

праћење рада и извештавање током школске године.   

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са 

садржајем годишњег плана рада.   



1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметих и предметних компетенција. 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.   

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве 

су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.   

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика.   

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 

интересовања ученика.   

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-

истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног 

окружења. 
  

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или 

напомене о реализацији планираних активности.   

 

На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у потпуности 

задовољени. 

Напомињемо да индикатор 1.3.1. није у потпуности применљив за процену у основној 

музичкој школи, имајућу у виду да за ОМШ још увек не постоје прописани стандарди 

постигнућа, већ само исходи за све разреде. 

Имајући у виду да је нови Школски развојни план (2020/21. до 2024/25.) у припреми у току 

вршења ове анализе Тим за самовредновање рада школе активно сарађује са Стручним 

активом за Школско развојно планирање, дајући сугестије за његово унапређење, 

темељено на резултатима испитивања свих циљних група у вези са функционисањем 

Школе у различитим аспектима. 

  



ОБЛАСТ 2. – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

У оквиру кључне Области 2. – Настава и учење, коју је потребно континуирано пратити, 

ове школске године обрађено је два стандарда вредновања – 2.2. Наставник прилагођава 

рад на часу образовно-васпитним потребама ученика и 2.4. Поступци вредновања су у 

функцији даљег учења., а детаљни налази у вези са овим стандардима могу се видети у 

Извештају о самовредновању за прво полугодиште школске 2019/20. године. Имајући у 

виду да је ове школске године потребно дати збирни преглед свих стандарда из области 2., 

овде ће бити укратко представљени и резултати за остале стандарде, добијени 

анкетирањем циљних група (наставника, ученика и родитеља) у претходне две школске 

године (стандарди 2.1. и 2.3. – школске 2018/19., а стандард 2.5. школске 2017/18.). Овде 

напомињемо да су иницијалне формулације индикатора у анкетама прилагођене 

индивидуалној и групној настави у музичкој школи. Поред скала процене, ученицима и 

родитељима су ове школске године задата и три питања отвореног типа, којима су 

директно испитане јаке стране и слабости у раду и добијени предлози за унапређење 

функционисања Школе. 

У табели испод дата је листа прилагођених индикатора у оквиру свих стандарда из области 

2, са обележеним процењеним нивоима остварености. Нивое остварености одредио је 

Тим, на основу разматрања просечних вредности добијених на скалама процене које су у 

протекле три школске године попуњавали наставници, ученици и родитељи. Испод табеле 

дат је сажет приказ најзначајнијих закључака, који су организовани у виду листе позитивних 

и слабих страна наставне праксе у нашој школи, за индивидуалну наставу, наставу солфеђа 

и за функционисање школе у целини. На крају, ове листе снага и слабости употпуњене су 

препорукама за побољшање датих аспеката у будућности.  

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу. 
 

2.1.1. Наставник јасно указује ученику шта ће радити на часу, на шта треба да обрати 
посебну пажњу и зашто је баш то важно 

1 2 3 4 

2.1.2. Ученику су јасна наставникова објашњења и упутства за вежбање и разуме 
значење битних музичких појмова (нпр. ритам, динамика, темпо, итд.). 

1 2 3 4 

2.1.3. Делови часа прате логичан след (усвиравање/упевавање, обрада програма, 
резиме и упутства за самостално вежбање). 

1 2 3 4 

2.1.4. Наставник поступно повећава захтеве у вези са извођењем композиције (нпр. 
прво из нота, по деловима, затим у целини, па напамет, у бржем темпу, итд.) 

1 2 3 4 

2.1.5. Наставник подстиче ученике своје класе да међусобно размењују мишљења и 
савете за вежбање. 

1 2 3 4 

2.1.6. Користећи инструмент/глас, наставник практично показује ученику како да 
изведе одређена места у композицији и упућује га да користи додатне изворе знања 
(нпр. преслушавање извођења дате композиције на интернету). 

1 2 3 4 



2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 
 

2.2.1. Ако ученик има тешкоће да одсвира/отпева нешто, наставник показује 
разумевање и даје му прилику да то полако савлада. 

1 2 3 4 

2.2.2. Наставник задаје ученику програм који је у складу са његовим могућностима. 1 2 3 4 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим 
образовним и васпитним потребама (нпр. улаже додатни труд у раду са ученицима 
који се припремају за такмичење или јавни наступ). 

1 2 3 4 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу 
ИОПа и плана индивидуализације. 

/    

2.2.5. Наставник укључује ученике којима је потребна додатна подршка у различите 
школске активности (пројекте), чиме се подстиче њихов напредак и интеракција са 
другим ученицима. 

/    

2.2.6. Изузетно талентованим и заинтересованим ученицима наставник задаје додатни 
програм и пружа могућност да брже напредују. 

1 2 3 4 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу. 
 

2.3.1. Током часа уочава се напредак ученика у извођењу програма и ученик је 
способан да пружи прецизна објашњења за извођење одређених места у композицији 

1 2 3 4 

2.3.2. Наставник илуструје начин извођења и звучање одређеног места у композицији 
помоћу сликовитих примера из свакодневног живота, подстиче ученика да примени 
знања која је стекао кроз рад на претходном програму, као и знања из солфеђа. 

1 2 3 4 

2.3.3. Ученик слуша себе док свира/пева и уме да процени квалитет свог извођења 
(зна где греши и шта треба да поправи). 

1 2 3 4 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења у вези са 
композицијом коју обрађује 

1 2 3 4 

2.3.5. Ученик усваја коментаре наставника и исправља грешке у извођењу композиције 
(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, динамици, итд.). 

1 2 3 4 

2.3.6. Приликом припреме за јавни наступ/такмичење ученик планира колико ће и на 
који начин вежбати, а по завршеном наступу вреднује успешност таквог начина 
припреме, самостално или уз помоћ наставника. 

1 2 3 4 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења. 

2.4.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика. 1 2 3 4 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања. 1 2 3 4 

2.4.3. Наставник јасно указује ученику на слабе тачке у раду и усмерава га како да 
унапреди своје вежбање. 

1 2 3 4 

2.4.4. Наставник подстиче ученика да поставља себи јасне циљеве док вежба (нпр. да 
испланира до када ће научити неку композицију напамет). 

1 2 3 4 

2.4.5. Наставник учи ученика како да прати свој напредак, пре свега у односу на 
сопствено раније извођење, а затим и у поређењу са вршњацима, кроз посећивање 
концерата и манифестација у школи и ван ње. 

1 2 3 4 



2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан. 

2.5.1. Наставник исказује уважавање у комуникацији са учеником, учи га да се 
пристојно понаша и поштује школска правила 

1 2 3 4 

2.5.2. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика (унутрашња 
мотивација: остваривање сопственог потенцијала; спољашња мотивација: такмичења, 
јавни наступи, већа оцена, задовољство наставника, задовољство породице). 

1 2 3 4 

2.5.3. Наставник подстиче ученика да слободно износи своје мишљење и исказује 
радозналост на часу. 

1 2 3 4 

2.5.4. Наставник подстиче ученика да поставља питања и даје предлоге у вези са 
начином извођења композиције (нпр. прсторед или динамика) и да учествује у 
одабиру свог програма. 

1 2 3 4 

2.5.5. Наставник похваљује труд и напредак ученика у извођењу композиције и има 
позитивна очекивања у погледу његовог успеха 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА 

Јаке стране Слабости 

 Пружање посебне пажње изузетно 
заинтересованим и талентованим 
ученицима 

× По мишљењу ученика и родитеља, 
наставници не саветују у довољној мери 
ученике да посећују концерте и 
манифестације ван школе како би 
стицали музичко искуство. 

 Ученици и родитељи су задовољни 
оцењивањем наставника и сматрају да су 
оцене у складу са показаним знањем 

× По мишљењу ученика и родитеља, неки 
наставници клавира не показују довољно 
разумевања када ученик наилази на 
тешкоће у извођењу композиције. 

 Наставници ученицима већински задају 
програм који им се допада и одговара 
њиховим могућностима 

× Неким ученицима су недовољно јасни 
критеријуми оцењивања. 

 Наставници већински јасно указују 
ученицима на слабе тачке у раду и 
усмеравају их како да унапреде вежбање 

× По мишљењу родитеља, наставници 
клавира недовољно подстичу ученике да 
постављају себи јасне циљеве у вежбању 
(колико ће дневно вежбати, до када ће 
научити композицију напамет итд.) 

 Наставници подстичу ученике да 
посећују интерне и јавне часове у школи, 
како би учили слушајући вршњаке 

× Наставници дувачких инструмената у 
мањој мери оспособљавају ученике да 
прате свој напредак  у односу на 
сопствено раније извођење и у поређењу 
са наставницима других инструмената 

 Већина ученика сматра да им настава 

иструмента/соло певања у нашој школи 

пружа могућност да стичу знања, усвајају 

вредности, стичу вештине и компетенције 

× Ученици не уочавају довољно јасну 

временску и логичку структуру на 

часовима индивидуалне наставе 

 Настава у оквиру различитих стручних 

већа оцењена сличним оценама – настава 

генерално има уједначен ниво по питању 

испитаних аспеката 

× Упућивање ученика на међусобну 

размену мишљења и савета за вежбање у 

оквиру класе је застпуљено у мањој мери. 

 Наставници у великој мери испуњавају 

очекивања ученика и родитеља по питању 

примене одговарајућих дидактичко-

методичких решења, као и у погледу 

стварања подстицајне атмосфере на часу 

× Ученици очекују да их наставици чешће 

упућују на додатне изворе знања (нпр. 

преслушавање различитих извођења неке 

композиције која се могу пронаћи на 

интернету).  



 Наставници се придржавају принципа 

поступности у раду, ученици сматрају да 

су захтеви које добијају усклађени са 

њиховим темпом савладавања градива 

× Део ученика не остварује напредак у 

извођењу програма током часа, немају 

довољно развијену навику да слушају 

себе док свирају/певају, често не знају 

тачно где греше и шта треба да поправе 

 Приликом мотивисања ученика за 

вежбање, наставници придају највећи 

значај остваривању учениковог 

сопственог потенцијала (унутрашња 

мотивација), а у великој мери вреднују и 

подстицајно дејство јавних наступа и 

такмичења 

× Ученицима су потребне још прецизније 

смернице за вежбање код куће, они 

очекују да их наставник увек упути на 

најефикаснији начин за савладавање 

композиције која се обрађује  

 Наставници успешно мотивишу ученике 

за вежбање сопственим ауторитетом (као 

узори) - велика већина ученика 

мотивисана је да вежба како би испунила 

наставничка очекивања 

× По мишљењу ученика, наставници би 

требало јасније да истичу циљеве часа на 

самом почетку часа 

  

 

 

 

НАСТАВА СОЛФЕЂА 

Јаке стране Слабости 

 Наставнице солфеђа улажу додатни труд 
у раду са ученицима који су 
заинтересовани за солфеђо и подстичу 
их да се припремају за такмичења. 

× Недостатак разумевања за ученике који 
наилазе на тешкоће у савладавању 
градива код неких наставница солфеђа у 
матичној школи, по мишљењу ученика и 
родитеља 

 Ученици и родитељи виде оцене из 

солфеђа као реалне и усклађене са 

показаним знањем.  

× Неусклађеност програма са нивоом 
знања и могућностима ученика код 
неких наставница солфеђа у матичној 
школи, по мишљењу ученика и родитеља 

 Ученицима су углавном јасни 
критеријуми оцењивања и могу да 
предвиде коју ће оцену добити они и 
остатак групе. 

× Недовољно инсистирање на постављању 

јасних циљева у савладавању градива 

(нпр. колико времена треба провести у 

вежбању)  



 Наставнице солфеђа уче ученике како да 
прате свој напредак у односу на 
сопствена ранија постигнућа и у 
поређењу са остатком групе. 
 

× Додатни извори знања (нпр. схематски 

прикази градива са интернета) се слабо 

користе, а ни наставници ни ученици не 

увиђају предности које они могу донети 

 Већина ученика сматра да наставнице 

солфеђа ефикасно управљају процесом 

учења на часу. Часови су добро 

временски и логички структурисани, 

подстиче се размена мишљења и 

помагање међу ученицима и градиво је 

адекватно представљено. 

× Део ученика изражава забринутост јер не 

разумеју градиво из солфеђа и нису 

способни самостално да понове вежбе 

које се обрађују на часу. Сваки пети 

ученик признаје да често није способан да 

објасни кључне појмове из обрађеног 

градива. 

 Већина ученика уме да примети своје 

грешке, као и грешке осталих ученика из 

групе приликом извођења вежби на часу 

(нпр. у ритму, интонацији, артикулацији, 

итд.). Они настоје да пажљиво слушају 

коментаре наставника и труде се да 

исправљају грешке на које им је указано.  

× Ученици очекују да их наставнице 

солфеђа још прецизније усмеравају у 

савладавању градива (препорука 

најефикаснијих техника за лакше 

савладавање ритмичких и мелодијских 

вежби) 

 Наставнице солфеђа у великој мери 

испуњавају очекивања ученика и 

родитеља, како по питању примене 

одговарајућих дидактичко-методичких 

решења у раду, тако и у погледу стварања 

подстицајне атмосфере на часу 

× По мишљењу ученика, наставнице 

солфеђа, у односу на наставнике 

инструмента, чешће као мотив за труд 

ученика користе већу оцену, с друге 

стране, од свих видова мотивације, оне 

најмање користе подстицајно дејство 

учешћа на такмичењима 

 Ученици углавном сматрају да наставнице 

солфеђа јасно истичу циљеве часа на 

његовом почетку (предност у односу на 

индивидуалну наставу) 

× Неусклађеност градива из солфеђа са 
потребама на часовима инструмента 

 Већина ученика сматра да наставнице 

солфеђа генерално дају јасна објашњења 

и користе познате изразе 

× Допунска настава из солфеђа се не 
одржава редовно 

  
 
 
 
 
 
 



ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У ЦЕЛИНИ 

Јаке стране Слабости 

 Традиција и квалитет × Касни термини хора 

 Позитивна радна атмосфера и добра 
организација  - велики број пројеката и 
чести наступи ученика 

× Раштимовани и неисправни клавири 
у неким учионицама и лоше стање 
клавира у сали 

 Отвореност и добра сарадња са 
родитељима 

× Недовољна усклађеност распореда 
са основном школом 

 Посвећеност и стручност наставника  × На концертима у вртићима најчешће 
наступају исти ученици 

 Љубазност, приступачност и 
професионалност свих запослених 

× Спор Wi-Fi 

 Леп, уредан и чист простор, са пуно 
зеленила 

 

 

Општи закључак је да Школа генерално добро функционише по питању већине испитаних 

аспеката, али ради даљег напретка значајно би било усвојити следеће сугестије: 

 Нужно је пронаћи боље решење за термине наставе хора, имајући у виду да су многи 

ученици незадовољни касним термином уторком увече, због кога морају долазити 

у Школу два пута дневно. 

 Потребно је активно радити на набавци нових инструмената, нарочито клавира. 

Такође, нужно је чешће штимовање клавира, како оних у учионицама, тако и 

концертног клавира у свечаној сали, имајући у виду да се он веома активно користи 

за различите активности. Треба имати у виду да део постојећих инструмената 

захтева поправке (проверити педале на клавирима у свим учионицама). 

 На почетку школске године потребно је посветити посебну пажњу усклађивању 

распореда са наставом у основној школи, што ће бити све незгоднији посао, имајући 

у виду прелазак многих осносвних школа на једносменску реализацију наставе. 

Приликом организације наставе, треба тежити да се обезбеде уједначене паузе 

између наставе инструмента и солфеђа за већину ученика. 

 Постарати се да у пројекту „У сусрет полетарцима“ не учествују увек исти ученици, 

већ захтевати укљученост свих класа. Алтернативно, размотрити смањење 

учесталости наступа у вртићима. 

 Пожељно је имплементирати у школске активности што више интерактивних 

радионица за учење музике кроз игру. Такође, у оквиру редовне наставе, кад год је 

то могуће, пожељно је понудити ученицима проширење репертоара изван граница 



класичне музике (нпр. џез импровизација као креативна стимулација за ученике или 

нумере модерног карактера у настави соло певања). 

 Наставити са активним радом на промоцији камерне музике кроз формирање што 

већег броја камерних састава од најранијег узраста, који ће јавно наступати и 

учествовати на такмичењима, у оквиру и ван Школе.  

 Постарати се да организација концерата у школи буде на вишем нивоу, у смислу 

едукације публике о правилима понашања на концерту (да се врата не отварају 

током трајања наступа, да се искључи звук на мобилним телефонима, да се не 

аплаудира између ставова, итд.). 

 Повећати брзину протока Wi-Fi мреже, за потребе коришћења интернета у настави 

и есДневника. 

 Обезбедити боље осветљење и више простора у учионицама (уклонити 

неупотребљиве инструменте). Сугерисати домару да провери којим учионицама је 

потребно кречење. 

 Школско двориште је сјајан ресурс који је тренутно недовољно искоришћен - оком 

пролећа и лета у њему је могуће организовати различите активности. Пожељно је 

обогатити га са што више цвећа, а треба размотрити и украшавање зида у дворишту 

музичким мотивима.  

 Треба активно тежити отварању нових издвојених одељења Школе, а размотрити и 

могућности за проширење капацитета издвојеног одељења у Миријеву. 

 

 У процесу стицања знања за ученике је веома важно да имају јасно дефинисане 

критеријуме оцењивања. Док су на настави солфеђа ови критеријуми углавном 

јасни, чини се да су на настави инструмента/соло певања они нешто слабије 

дефинисани. Стога је пожељно истаћи критеријуме оцењивања на видном месту у 

учионицама индивидуалне наставе и јасно их представити ученицима на почетку 

сваке школске године. 

 Постављање јасних циљева за вежбање једна је од кључних карика у напредовању 

ученика. Пожељно је ученицима сугерисати да испланирају колико ће дневно 

вежбати, до када ће научити композицију напамет итд., а затим размотрити да ли су 

успели да испуне зацртани циљ. 

 Оспособљавање ученика да прате свој напредак у односу на сопствено раније 

извођење и у поређењу са другим ученицима нужно је са изградњу самопоуздања 

и самосталности у напредовању. Стога је потребно континуирано разговарати са 

ученицима на поменуте теме. 

 Адекватно реаговање у тренуцима када ученици наилазе на тешкоће у савладавању 

композиција на часовима инструмента или градива на солфеђу веома је важно за 

њихову мотивацију и изградњу позитивног односа ученик-наставник, стога би сви 

наставници требало да пруже максимално разумевање у таквим приликама.  



 Посећивање концерата и манифестација ван школе са циљем стицања музичког 

искуства је изузетно важна ставка у оформљавању младих уметника, али и вид 

развијања опште културе за све ученике. У том смислу, пожељно је организовати 

групне одласке на концерте са Школом бар једном годишње. Ученици и родитељи 

су веома заинтересовани за концерте на Коларцу, али и друга културна дешавања, 

не искључиво везана за класичну музику. Очекује се од Школе и наставника да их 

информишу о квалитетним музичким дешавањима у Београду и да Школа, по 

могућству, обезбеди попуст за улазнице неких манифестација. 

 Када је у питању настава солфеђа, нужно је водити рачуна о усклађености програма 

са нивоом знања и могућностима ученика, као и са потребама инструмента који 

ученик свира (нпр. додатно вежбање читања и писања нота у виолинском, односно 

бас кључу). Такође, ученицима је потребно пружати јасне смернице за унапређење 

учења и инсистирати на постављању јасних циљева у савладавању градива (нпр. 

колико времена дневно треба провести у вежбању солфеђа). Ученицима који 

слабије разумеју градиво нужно је континуирано нудити помоћ и охрабривати их да 

посећују допунску наставу коју треба редовно реализовати. Осим тога, потребно је 

добро избалансирати количину домаћих задатака, како ученици не би били 

превише оптерећени и уједначити критеријуме оцењивања наставница солфеђа, 

који се тренутно чине прилично различитим. 

 Ученицима је потребно континуирано обезбеђивати прецизне смернице за 

вежбање код куће и упућивати их на најефикасније начине за савладавање градива, 

као и на додатне изворе знања:  

 У том смислу наставници индивидуалне наставе би требало да навикну 

ученике да се активно служе упутствима које добијају у бележницама. 

Приликом посете часовима од стране директора и психолога уочено је да 

ученици већински поседују бележнице, што је свакако позитивно, међутим, 

потребно је додатно се фокусирати на садржински аспект тих белешки - 

обезбедити што бољу разумљивост, одређеност и употребљивост упутстава 

које наставници дају ученицима за вежбање код куће. Прављење различитих 

ознака у самим нотама, употреба разнобојних маркера за истицање битних 

места такође се виде као веома добар начин за навикавање ученика да 

обраћају пажњу на битне аспекте (нпр. динамика, артикулација, темпо) при 

читању нотног текста. Када је реч о додатним изворима знања, пожељно је 

упућивати ученике да преслушавају различита извођења композиција које 

обрађују, а која се могу пронаћи на интернету. Наравно, тај процес је 

потребно пажљиво пропратити и заједнички са ученицима коментарисати 

кључне аспекте (упућивати их на добре и лоше стране датог извођења). 

 Код наставе солфеђа препоручује се употреба различитих илустрација и шема 

за систематизацију градива које се могу пронаћи путем интернета, или их 



наставници могу самостално креирати – што је започето током реализације 

наставе на даљину. Такве шеме пожељно је истаћи на видном месту у 

учионицама, како би биле доступне ученицима током наставе. Такође, 

препоручљиво је упућивање на различите онлајн апликације и квизове знања 

из солфеђа који се могу наћи на интернету, путем којих ученици могу вежбати 

кроз игру. 

 Добијени резултати указују нам на то да ученици сматрају да наставници у оквиру 

индивидуалне наставе мање прецизно дефинишу циљ часа од наставника солфеђа, 

што се поклапа са увидима који су добијени приликом посете настави. Наиме, 

наставници индивидуалне наставе неретко пропусте да истакну циљ часа на 

његовом почетку, водећи се тиме да ће наставити обраду композиција које су 

радили на претходним часовима и да нема потребе то наглашавати. Међутим, 

пожељно би било прецизирати на којим конкретним аспектима композиције ће се 

посебно радити тог часа (нпр. вежбање уз метроном, вежбање динамике, 

фокусирање на деоницу леве руке на клавиру, итд.), на тај начин се ученик већ на 

почетку часа припрема за оно што га очекује, свестан је шта треба да постигне и 

спремнији је да усваја градиво. Осим тога, потребно је континуирано наглашавати 

значај и улогу усвиравања (различите техничке вежбе, скале, арпеђа, акорди, итд.), 

као обавезног вида припреме за главни део часа. 

 Ученицима је потребно континуирано омогућавати да буду активни субјекти на часу 

– да постављају питања, дају коментаре и предлоге у вези са градивом. Нарочито 

индивидуална настава пружа могућност активно за учешће ученика у сваком 

моменту часа, међутим, не може се од свих ученика очекивати да спонтано буду 

ангажовани на том пољу. Дакле, потребно је да наставник отворено подстиче 

ученика да поставља питања, да га охрабрује да предлаже и преиспитује различите 

начине за извођење одређених места у композицијама (нпр. испробавање 

различитих прстореда, како би ученик активно истраживао и уз наставникову помоћ 

усвојио најадекватније решење). Такво преиспитивање и потврђивање идеалан је 

вид активног учења, које без сумње омогућава квалитетније знање, односно боље 

задржавање навежбаног – ученицима постаје јасно шта треба да практикују, које 

предности у извођењу им такво решење доноси, а науче и шта треба да избегавају. 

 Мотивација ученика је увек актуелна тема, а овим истраживањем добијени су 

значајни увиди по питању употребе различитих облика мотивације. 

 Наставници индивидуалне наставе при мотивацији ученика примарно истичу 

значај остваривања њиховог сопственог извођачког потенцијала (унутрашња 

мотивација) и активно користе подстицајно дејство јавних наступа и 

такмичења – таква пракса је врло похвална и треба је у будућности наставити.  



 Ученици су на солфеђу више мотивисани оценом у односу на индивидуалну 

наставу, што је у одређеној мери и разумљиво, с обзиром на то да је на 

солфеђу оцена главни одраз провере знања (нема јавних наступа). Међутим, 

треба континуирано инсистирати да у први план избије унутрашња 

мотивација ученика за развијање музичке писмености, која ће вишеструко 

позитивно утицати на извођаштво ученика. Да би се то постигло нужно је на 

посредан начин истаћи значај знања из солфеђа за напредак на 

инструменту/соло певању (међупредметна корелација). У том смислу 

препоручљиво је подстицати што већи број ученика да се припремају за 

такмичења из солфеђа, јер када уложе додатни рад у стицању теоријских 

знања, моћи ће лако да примете позитиван ефекат у својој извођачкој пракси 

(нпр. при читању с листа). 

 Навикавање ученика у оквиру класе да међусобно размењују мишљења и савете за 

вежбање може имати вишеструке бенефите. Препоручује се да ученици, заједно са 

наставником, што чешће заједнички коментаришу своја извођења и извођења 

осталих ученика из класе (идеална прилика за то су интерни часови и други јавни 

наступи). На тај начин се подстиче већа мотивација ученика, јер је омогућено 

напредовање кроз дружење и здраву конкуренцију. Поред саветовања (млађи 

ученици добијају савете од старијих и успешнијих), као посебно корисно види се и 

заједничко музицирање ученика различитих узраста у оквиру камерних ансамбала 

– такав вид заједничког рада пружа ученицима подстицајну атмосферу за напредак. 

Прави пример позитивне праксе у том смислу је камерни ансамбл „Flautissti“ који је 

зачет у оквиру Зимске школе флауте проф. Александра Буркерта и који је остварио 

значајне успехе на различитим такмичењима током протекле две школске године. 

 Део ученика признаје да нису увек концентрисани на часу и да не слушају и не 

усвајају коментаре наставника, иако су свесни да је то веома важно за њихов 

напредак. У том смислу препоручује се увођење континуираних процена, из часа у 

час – ученици и наставници би на почетку часа заједнички проценили квалитет 

извођења ученика, а затим би га поновно проценили на крају часа. Поред тога, 

ученици би оценили у којој мери су били концентрисани на своје извођење и 

коментаре наставника на датом часу. Уколико би ученик неколико часова заредом 

био концентрисан, слушао наставничке коментаре и успевао да оствари напредак, 

добијао би одређени бенефит (нпр. високу оцену, похвалу пред родитељима, 

прилику за јавни наступ, итд.). Сваки напредак пожељно је бележити у виду 

графикона у свесци ученика – такав визуелни приказ може у великој мери одржати 

мотивацију ученика. Позитивна пракса на овом пољу уочава се у оквиру наставе 

гитаре код колегинице Јелене Милојевић. 

 



ОБЛАСТ 3. – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

За Област 3. – Образовна постигнућа ученика самовредновање је извршено употребом 

чек-листе индикатора, која је обухватила само Стандард 3.2. – Школа континуирано 

дориноси бољим образовним постигнућима ученика. Индикатори који се односе на 

Стандард 3.1. – Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених 

индивидуалних циљева учења. изостављени су из анализе, јер образовни стандарди за 

основне музичке школе у Републици Србији још увек нису прописани, а не постоји ни 

завршни/национални испит за основне музичке школе, који би омогућио поређење успеха 

наших ученика са ученицима других школа у Републици. 

Узимајући у обзир специфичности музичких школа, постојећу листу индикатора смо 

допунили, тако да обухвати анализу броја ученика који настављају школовање у средњој 

музичкој школи, као и анализу успеха ученика на такмичењима. 

У табели испод дата је чек-листа са индикаторима за Стандард 3.2 која је коришћена 

приликом самовредновања у овој области, а додатни индикатори у табели су осенчени. 

 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика. 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика.   

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у 

складу са индивидуалним циљевима учења/прилагођеним образовним стандардима.   

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.   

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.   
3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама.   

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит. / 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу.   

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења. 
/ 

3.2.9. Број ученика који су уписали средњу школу исти је или већи у односу на прошлу 

школску годину.   

3.2.10. Резултати ученика на такмичењима једнаки су или бољи су у односу на претходну 

школску годину.   

 



Анализа је извршена у јулу месецу, на основу доступне школске документације – дневника 

рада наставника, статистичких листа, извештаја Тима за инклузивно образовање, записника 

о полагању годишњих испита, извештаја о реализацији Годишењег плана рада за протеклу 

школску годину, евиденције о ученицима који су наставили школовање у средњој музичкој 

школи и евиденције о учешћу ученика на такмичењима. 

Индикатори 3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни 

испит. и 3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се 

функционално за унапређивање наставе и учења. нису применљиви за основну музичку 

школу. Наиме, имајући у виду да за ученике ОМШ не постоји класичан завршни испит, 

анализирали смо квалитет припремне наставе за пријемни испит за СМШ и утврдили да је 

она на високом нивоу за већину наставника. Исто тако, пошто не постоје национална и 

међународна тестирања у области музичког школства, осврнули смо се на праћење успеха 

наших ученика на републичким и међународним такмичењима, где они из године у годину 

постижу завидне резултате. 

Школа континуирано прати успешност ученика – у оквиру извештаја о реализацији 

годишњег плана рада води се евиденција просечних оцена, на нивоу класа и за целу школу. 

Тим за инклузивно образовање води евиденцију о напредовању ученика који се образују 

по ИОП-у. Школски психолог води детаљну евиденцију о учешћу ученика на такмичењима, 

као и о ученицима који су наставили школовање у средњој музичкој школи. Успеси ученика 

благовремено се објављују и на интернет страници, на огласним таблама, као и на Фејсбук 

страници школе. 

Евиденција из дневника показује да ученици који похађају допунску, као и они који 

похађају додатну наставу остварују очекивани напредак. На основу извештаја Тима за 

инклузивно образовање утврђено је да је једна ученица контрабаса која је ове године 

убрзано напредовала, успешно савладала градиво и остварила напредак у складу са 

циљевима постављеним у плану. 

Кретање успеха ученика анализирано је на основу општег успеха за ученике од II до VI 

разреда. На Графикону 1. приказани су просеци општег успеха за ученике од II до VI разреда 

у последње четири школске године. 



 

Графикон 1. – Просеци општег успеха за ученике од II до VI разреда за последње четири 

школске године 

На основу података са графикона може се закључити да је општи успех на нивоу целе школе 

у 2019/20. години нешто виши у односу на претходне школске године. Општи успеси за 

стручна већа клавира, гудача и соло певања су или повећани или су остали на истом нивоу 

школској 2019/20. години, док су општи успеси стручних већа дувача, хармонике и гитаре 

незнатно нижи у односу на претходну школску годину. 

Овогодишњи број ученика који настављају музичко школовање у средњој музичкој школи 

нешто је виши него претходне школске године – ове године средњу музичку школу је 

уписало је  15 од укупно 92 ученика завршних разреда (16.3%), док је претходне године тај 

број износио 13 од 105 ученика (12.38%). Овогодишњи проценат у рангу је претходних 

година – школске 2017/18. – 10 од укупно 60 ученика завршних разреда (16.7%), школске 

2016/17. године 13 од 79 ученика (16.5%). 

4.17

4.52

4.37

3.49

4.14

4.53

3.94

4.37

4.56

4.54

4.17

4.35

4.49

4.08

4.37

4.55

4.52

4.33

4.27

4.40

4.28

4.46

4.55

4.65

4.22

4.09

4.30

4.28

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ШКОЛА

Клавир

Гудачи

Дувачи

Хармоника

Гитара

Соло певање

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



На крају, извршена је и анализа освојених награда на такмичењима у последње четири 

школске године. На Графикону 2. приказано је кретање броја награда по стручним већима 

у последње четири школске године.  

 

Графикон 2. – Број награда на такмичењима по стручним већима за последње четири 
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Током школске 2019/20. године наши ученици су на разним такмичењима ван школе 

освојили 29 признања (5 звања Лауреата, 20 првих награда, 2 друге награде, 1 трећу 

награду и 1 признање другог типа), што је изузетан успех, имајући у виду да већина 

такмичења током протекле школске године није одржана услед пандемије корона вируса. 

Претходне школске године (2018/19.) забележени су заиста сјајни успеси, чак  111 

признања (5 звања Лауреата, 72 прве награде, 24 друге награде, 9 трећих награда и 1 

признање другог типа), што је повећање од 25% у односу на школску 2017/18. годину, када 

је освојено 89 признања (4 звања Лауреата, 58 првих награда, 16 других награда, 9 трећих 

награда и 2 признања другог типа), а невероватних 85% у односу на школску 2016/17. 

годину, када је освојено 60 признањa (2 звања Лауреата, 43 првe наградe, 11 других 

награда, по једна трећа и Похвала и једно признање другог типа). Стручно веће клавира 

стабилно осваја велики број награда, а највећи пораст уочава се код стручног већа дувача, 

чије су награде најбројније у школи, откако је отворена трећина класе флауте у издвојеном 

одељењу Миријево, где је запослен проф. Александар Буркерт. Такође, видљиво је и 

повећање награда из соло певања, као и из камерне музике, коју брижљиво негујемо 

протеклих година. Број награда гудача, ученика хармонике и гитаре нешто је нижи у 

последње време, па се надамо порасту броја активних такмичара. 

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије 2019. наша школа је 

заузела високо друго место међу ОМШ по критеријуму квалитета награда, док смо 2018. 

године били на трећем, а 2017. на четвртом месту. Све три године смо имали по једног 

ученика са звањем Лауреата. Нажалост, с обзиром на епидемију корона вируса, 

овогодишње РТ није одржано. 

На Фестивалу музичких и балетских школа Србије 2019. у Параћину наша екипа солиста 

освојила је све четири прве награде. Прву награду добио је и камерни састав, док је Гудачки 

оркестар освојио другу награду. Школа је по укупном пласману екипе солиста била друга 

по рангу међу свим школама учесницама (I награда – 97.10 поена), а и у претходне две 

године наша екипа солиста освајала је I награду (Зрењанин 2017. - 94.93 поена; Књажевац 

2018. - 93.51 поена). Нажалост, 2020. године ни Фестивал музичких и балетских школа 

Србије, који је требало да се одржи у Вршцу, није реализован. 

На основу свих извршених анализа Тим доноси закључак да школа у потпуности испуњава 

испитани стандард, односно да на свим нивоима активно доприноси повећању 

успешности ученика. 

 

 



ОБЛАСТ 4. – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

У оквиру Области 4. – Подршка ученицима самовредновање је извршено путем 

анализирања активности школе на различитим пољима подршке ученицима и подстицању 

њиховог напредовања у образовању и васпитању. Оствареност стандарда оцењивана је 

кроз присутност индикатора, које је Тим заједнички разматрао и процењивао на 

тростепеној скали (1 - потпуно одсуство датог индикатора, 2 – индикатор је заступљен 

у одређеној мери, али има места за побољшање на датом пољу, 3 – индикатор је 

присутан у потпуности). 

 

У табели испод дата је листа индикатора у оквиру обрађених стандарда из области 4, са 

обележеним процењеним нивоима остварености. Испод табеле дато је разматрање за 

сваки од индикатора, уз истицање примера добре праксе, као и сугестије за унапређење на 

одређеним пољима, која би требало да допринесу још потпунијем и ефикаснијем 

функционисању система подршке ученицима у нашој школи.  

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима. 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 1 2 3 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 1 2 3 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима. 1 2 3 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске 
заступнике. 

1 2 3 

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у 
сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

1 2 3 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус 
образовања. 

 /  

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика. 

4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…). 

1 2 3 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности. 

1 2 3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој. 

1 2 3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 
ученика, односно каријерно вођење и саветовање. 

1 2 3 



4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 
изузетним способностима. 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 1 2 3 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих 
група. 

 /  

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни 
планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

1 2 3 

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу 
за ученике из осетљивих група. 

 /  

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма). 

1 2 3 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци 
ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

1 2 3 

 

На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у великој мери 

задовољени, али свакако има још места за унапређење. 

У оквиру стандарда 4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим 

ученицима, сви индикатори процењени су као задовоњени у потпуности. 

Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите видове образовне и 

васпитне подршке, махом кроз организацију додатне и допунске наставе, али и кроз 

најразличитије ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које негујемо. Потребе 

за пружање додатне подршке утврђује Тим за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

Укључивање ученика у различите школске активности врши се на основу анализе њихових 

способности и склоности које утврђују наставници главног предмета, а уз консултацију са 

наставницима теоретских предмета у оквиру Педагошког колегијума. Као основна музичка 

школа имамо ту срећу да немамо већих проблема са ученицима, наши ученици су већински 

мотивисани и талентовани, а њихово владање је примерно, тако да немамо потреба за 

изрицањем мера на том пољу. Усредсређени смо на неговање њихових потенцијала и 

љубави према музици. 



Школа негује блиску сарадњу са родитељима и другим законским заступницима ученика, 

како би им на најбољи начин пружила подршку. Тако Савет родитеља наше школе већ 

четири године заредом организује манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“ у оквиру које 

се реализује и хуманитарна акција „Другима на корист, себи на радост“. Кроз ову акцију 

ученици се уче да уважавају школу и заједнички доприносе њеном напретку, изражавајући 

своју креативност на најразличитије начине (музички програм, изложбе, рукотворине, 

слаткиши, радионице..итд). 

Поред сарадње са родитељима, поносни смо на сарадњу са многобројним институцијама 

из локалне заједнице, а и шире, као и значајним појединцима – цењеним педагозима и 

извођачима из земље и иностранства. Овде ћемо поменути само неке од наших 

најзначајнијих сарадника: ГО Звездара, УК „Вук Стефановић Караџић“, Пријатељи деце 

Звездаре, Волонтерски сервис звездаре, ДЗ Звездара, ОШ и ПУ са наше општине, 

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

Миљковић“, Прихватилиште за децу Београда, КУД „Свети Сава“, Удружење гудачких 

педагога Србије ESTA, Асоцијација флаутиста Србије „Миодраг Азањац“, ФМУ Београд, 

ЗМБШС, ТВ и радио станице (РТС, Студио Б, Дечија ТВ, Happy TV, Радио Београд) и многи 

други. 

Индикатор који се тиче подршке ученицима приликом преласка из првог у други циклус 

школовања сматрамо ирелевантним за ОМШ, јер за разлику од ОШ, где се у V разреду 

прелази са разредне на предметну наставу, код нас је предметна настава заступљена већ 

од I разреда. У другом циклусу ученици добијају наставу Хора односно Оркестра, кроз коју 

се уче групном  музицирању и додатно се обликују као извођачи. 

Оствареност стандарда 4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални 

развој ученика је генерално на задовољавајућем нивоу, али има простора за додатно 

унапређење. 

Школа у току прве три године реализације манифестације „Саборовање у Ђорђевићу“ 

организовала психолошке радионице које је водила председница Савета родитеља Наташа 

Бијелић. Нажалост, примећено је да је одзив ученика за овакве активности релативно 

низак, па протекле школске године оваква радионица није реализована. У том смислу, у 

будућности би требало ставити фокус на чешћу организацију радионица са мотивишућим и 

интересантним темама које ће послужити ученицима за стицање различитих социјалних 

вештина – ненасилне комуникације, конструктивног решавања проблема итд. Релизацију 

радионица ће координирати школски психолог. Активност која је реализована током 

ванредног стања – Ускршњи фото конкурс „Музика + јаја = игра без краја“, наишла је на 

добар одзив ученика, па ћемо се трудити да практикујемо сличне активности које јачају 

дечју креативност и убудуће.  



Школске 2018/19. године Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе започео је 

електронску евиденцију учешћа у пројектима на нивоу појединачног ученика, a евиденција 

омогућава и преглед по класама. Анализом евиденције долази се до следећих закључака: 

Одзив за наступе у оквиру циклуса концерата „У сусрет Новој години“, „У сусрет Дану 

школе“, као и на „Саборовању“ је висок, док је у оквиру пројеката „У сусрет полетарцима“ 

и „Вредне руке дарују вам звуке“ нешто нижи, итд. У складу са таквим анализама, у 

могућности смо да боље прилагодимо понуду ваннаставних активности и укључимо што 

већи број ученика у различите школске пројекте. Током школске 2018/19. године 39.1% 

ученика је имало најмање један јавни наступ у оквиру неког од школских пројеката, што је 

по нашем мишљењу врло задовољавајући податак. Током школске 2019/20. године тај 

проценат је износио 35.6%, што видимо као изузетан успех, имајући у виду да велики број 

пројеката током другог полугодишта није одржан услед епидемије корона вируса. 

Промоција здравих животних стилова, дечијих права, заштите човекове околине и 

одрживог развоја у школи је углавном заступљена кроз сарадњу са организацијом 

Пријатељи деце Звездаре и Волонтерским сервисом. Кроз радионице „Музички загрљај“ у 

оквиру „Дечије недеље“ континуирано се промовишу позитивне вредности – ове године 

тема радионице била је „Право на културу“. Током протекле школске године у нашој школи 

почели смо да користимо и посебне канте за рециклажу, чиме као школа промовишемо 

став о важности заштите животне средине. Став Тима је да увек има простора за 

реализацију додатих активности из ове области. Јавља се идеја за реализацију концерата 

на отвореном, у школском дворишту, где би Тим за организацију хуманитарних активности 

имао задатак да ступи у контакт са неким удружењем за заштиту животиња. Прикупљањем 

прилога за напуштене животиње, идеја је да се ученицима повећа свест о бризи за околину. 

Брига о професионалном развоју наших ученика на уму нам је од њиховог уласка у школу. 

Сваке године организујемо велики број семинара признатих уметника из земље и 

иностранства, поменућемо само неке од њих које смо имали прилику да угостимо током 

претходне две године: у сарадњи са ESTA удружењем гудачких педагога Србије - Немања 

Станковић, Вира Цук (Украјина), Мариам Вардзелашвили (Грузија), Мадлен Стокић, Саша 

Мирковић, Љубинко Лазић, Сандра Белић, затим у сарадњи са Асоцијацијом флаутиста 

Србије „Миодраг Азањац“ - Ендре Варга (Мађарска), Матеј Зупан (Словенија), Рок Ерјавец 

(Словенија), Шото Јамамото (Јапан), Гарет Мек Лернон (Уједињено Краљевство) и Матеј 

Бундерла (Словенија). На основу мајсторских курсева и гостовања које организујемо, 

пружамо нашим ученицима прилику да се већ на најранијем стадијуму школовања 

упознају са различитим аспектима професије музичара. Приликом припреме за наставак 

школовања у СМШ ученицима је обезбеђена додатна настава главног предмета, као и 

припреме из наставе теоретских предмета. Такође, ученицима су континуирано доступне и 



консултације са Тимом за каријерно вођење и саветовање који предводи школски 

психолог. 

За стандард 4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група 

и ученицима са изузетним способностима процењено је да је у пракси у доброј мери 

остварен. 

Што се тиче ученика из осетљивих група, њима је приступ нашој школи омогућен, међутим, 

за сада немамо ученике са сметњама у развоју било ког типа, као ни ученике који се 

изјашњавају као Роми. Ученицима који долазе из породица лошијег социо-економског 

статуса, као и ученицима који остварују изузетне резултате, школа излази у сусрет на 

различите начине, кроз плаћање трошкова котизација за такмичење и путних трошкова. 

Када је у питању дефинисање захтева за ученике који ће наставу похађати по ИОП-3 

програму или у оквиру убрзаног напредовања, Тим се протеклих година залагао за 

утврђивање прецизнијих критеријума, што је донекле и постигнуто. Ипак и даље одређени 

број ученика захтева ванредно напредовање са циљем усклађивања годишта, због каснијег 

уписа у ОМШ и планирања наставка школовања у СМШ. Став је Тима да убудуће треба 

дефинисати још строже критеријуме за ванредно напредовање, који ће укључивати 

изузетне резултате ученика (награде на такмичењима), максималну оцену из главног 

предмета и солфеђа, уз обавезну процену опште спремности ученика, коју би кроз интервју 

са кандидатом обављала трочлана комисија, у саставу: школски психолог, предметни 

наставник и наставник солфеђа. Ове школске године нема ученика који похађају наставу по 

ИОП-3 програму, иако има неколико ученика са изузетним резултатима, на републичком и 

међународном нивоу. Имајући у виду обимност папирологије, наставници се најчешће 

одлучују за то да обогаћују програм ученика и држе им додатну наставу, без израде ИОП-

а. То донекле сматрамо оправданим, имајући у виду да је настава главног предмета за 

ученике у музичкој школи свакако индивидуална, тако да је у оквиру припрема за час 

могуће детаљно прилагодити наставни план. Што се тиче акцелерације, ове године 

ванредно је напредовала једна ученица контрабаса, која већ има завршену СМШ виолине 

и ОМШ виоле, а сада је успешно уписала Музичку академију за виолину и СМШ за 

контрабас, па тако ову акцелерацију видимо као сасвим оправдану. 

Једна од јаких страна наше школе је сарадња са различитим институцијама и појединцима, 

са циљем пружања подршке изузетним ученицима. То се посебно огледа кроз 

континуирано промовисање успеха наших ученика, кроз обезбеђивање могућности за 

њихово гостовање у телевизијским и радио емисијама. Током школске 2018/19. године, 

неколико наших ученика учествовало је у ТВ емисији о талентованој деци „Баш супер 

клинци“ која се емитује на Дечијој телевизији (Ленка и Маша Оршолић, флаута, класа: А. 

Буркерт; Даница Вукелић, виолина, класа: Ј. Гацин Станковић; Сава Илић, хармоника, класа: 



Р. Соро и Лазар Гаврило Трајковић, гитара, класа: Б. Ивановски). У школској 2019/20. години 

медијски је била пропраћена Зимска радионица за флаутисте у оквиру гостовања на Happy 

телевизији. Осим медијске промоције, ученици се упућују да похађају различите мајсторске 

курсеве, као и да аплицирају на бројне конкурсе. Наши најуспешнији такмичари редовно су 

награђени и од стране ГО Звездара. 

Општи закључак је да школа генерално добро функционише у испитаној области, а 

сугестије за унапређење биће прослеђене Тиму за акционо планирање и размотрене у 

оквиру Педагошког колегијума и Наставничког већа. 

 

ОБЛАСТ 5. – ЕТОС 

У оквиру Области 5. – Етос самовредновање је извршено уз коришћење чек-листе, 

ослањајући се на актуелно стање у школи, узимајући у обзир резултате спроведених анкета 

у вези са питањима из ове области током протеклих неколико година. У табели испод дата 

је чек-листа са стандардима и индикаторима која је коришћена приликом самовредновања 

у овој области, а након табеле дато је сажето објашњење/коментар по питању сваког 

индикатора. 

 

5.1 Успостављени су добри међуљудски односи. 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих.   

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције   
5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину.   

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата.   

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу. 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 

успех и успех школе.   

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за 

постигнуте резултате.   

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику 

да постигне резултат/успех.   

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим 

активностима установе. 
/ 



5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу   

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 

Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама. 
  

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су 

директно усмерене на превенцију насиља.   

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су 

укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци). 
/ 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.   

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима. / 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника   

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе   
5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи.   

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници.   

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, 

мењају је и унапређују.   

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван 

ње.   

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 

нивоима школе представљају примере добре праксе.   

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања   

 

Везано за стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. констатовано је да 

сви актери школског живота доследно поштују прописане норме и правила понашања који 

су истакнути у холу школе, те није било потребе за санкционисањем дискриминаторског 

понашања. Имајући у виду позитивну атмосферу која влада у школи, нови ученици и 



запослени лако се укључују у живот школе, а за сваки потенцијални проблем брзо се 

пронађе конструктивно решење. 

У оквиру стандарда 5.2. Резултати ученика и наставника подржавају се и промовишу. 

констатовано је да је у школи јасно присутан тимски дух, у оквиру кога се поштују и 

промовишу успеси свих ученика и запослених. Најуспешнији ученици и наставници 

редовно се награђују у оквиру прославе Дана школе. Кроз различите активности и пројекте 

које школа организује, сви ученици добијају прилику да покажу своје квалитете, тако се 

многи ученици поред музицирања радо исказују кроз прављење рукотворина на нашем 

„Саборовању“, а ове школске године имали су прилику да се креативно представе и кроз 

ускршњи фото конкурс. Индикатор 5.2.4. није применљив, пошто у школи нису заступљени 

ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

За стандард 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља. констатовано је да 

се у нашој школи негативан став према насиљу јасно изражава кроз бројне активности и 

пројекте који подржавају сарадњу и негују позитивне односе међу свим актерима школског 

живота. Мрежа за решавање проблема насиља у школи, функционише по Протоколу о 

заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Сви ученици су упознати 

са тиме коме се могу обратити у случајевима насиља – списак чланова Тима за заштиту од 

насиља, заједно са контактима истакнут је видно у холу школе. О свим проблемским 

ситуацијама дежурни наставници моментално обавештавају школског психолога и 

директора школе. Активности усмерене на превенцију насиља реализују се примарно у 

сарадњи са удружењем „Пријатељи деце Звездаре“, кроз радионицу „Музички загрљај“ у 

оквиру Дечје недеље. Имајући у виду да сви наши ученици имају примерно владање, за 

сада се није јавила потреба за организовањем појачаног васпитног рада и подршке за 

ученике који су укључени у насиље. 

Везано за стандард 5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима. констатовано је 

да је сарадња стручних и саветодавних органа на високом нивоу – предлози Савета 

родитеља редовно се разматрају у оквиру састанака Педагошког колегијума и седница 

Наставничког већа. Индикатор 5.4.2. није применљив, с обзиром на то да се, сходно Закону 

о основном образовању и васпитању, у основној музичкој школи не организује Ученички 

парламент. Ипак, сви ученици повремено добијају прилику да, путем анкета са питањима 

отвореног типа, дају своје предлоге за унапређење рада школе. Школа активно подржава 

различите иницијативе запослених и подстиче њихову слободу у организовању нових 

пројеката и активности. Такође, и родитељи веома активно учествују у животу и раду школе, 

а на њихову иницијативу већ четири године заредом је реализована хуманитарна 

манифестација „Саборовање у Ђорђевићу“, у коју су укључени сви актери школског живота, 

промовишући заједнишво и разноврсност талената. 



У оквиру стандарда 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности. 

констатовано је да наша школа, као једина музичка школа на територији ГО Звездара, 

представља својеврсну културну оазу. Препознатљивост школе огледа се у бројним 

пројектима и сарадњама, као и у организацији три значајна такмичења – Међународног 

такмичења камерне музике „Оливера Ђурђевић“, Међународног такмичења флаутиста 

„Миодраг Азањац“ и Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“, која 

окупљају такмичаре из земље и иностранства. Ове манифестације омогућавају нашим 

наставницима да стално буду у контакту са колегама из других школа и унапређују своју 

наставну праксу кроз размену искустава. Партнерски односи и тимски рад у школи 

развијени су на високом нивоу, што нам и омогућава квалитетну реализацију бројних 

активности. Тежња да будемо лидери у иновацијама најбоље се огледа кроз употребу 

есДневника, са којом смо започели први међу свим музичким школама, размењујући 

искуства и подстичући остале школе из ЗМБШС да се прикључе. Склоност иновацијама коју 

исказују наши наставници омогућила је да се прилично лако прилагодимо настави на 

даљину током ванредног стања услед епидемије корона вируса, а кроз правовремену 

евалуацију оваквог вида наставе, стекли смо и увиде за њено унапређење у будућности. 

Општи закључак је да школа у целини веома добро функционише у испитаној области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ 6. – ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
РЕСУРСИМА 

У оквиру Области 6. – Организација рада школе, управљање људским и материјалним 

ресурсима самовредновање је такође извршено уз коришћење чек-листе, узимајући у 

обзир актуелно стање у школи, по процени чланова Тима за самовредновање, а на основу 

доступне школске документације. У табели испод дата је чек-листа са стандардима и 

индикаторима која је коришћена приликом самовредновања у овој области, а након табеле 

дато је сажето објашњење/коментар по питању сваког индикатора. 

 

6.1 Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности.   

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школе и компетенцијама 

запослених.   

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 

њиховог рада.   

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 

активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.   

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.   

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад   

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад 

и предлажу мере за побољшање квалитета рада.   

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији 

унапређивања квалитета.   

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за 

вредновање и унапређивање рада школе.   

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 

школе.   

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања.   



6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.   
6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације.   
6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног 

учења.   

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада.   

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за 

његово остваривање у складу са могућностима школе.   

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања 

планирају и унапређују професионално деловање.   

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење.   

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.   
6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.   
6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета 

наставе.   

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, 

историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе 

се у функцији наставе и учења. 
  

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и 

непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких 

компетенција ученика. 
  

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и 

међупредметне компетенције.   

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка 

предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника.   

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима 

квалитета.   

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.   

 



Везано за стандард 6.1. Руковођење директора је функцији унапређивања рада школе. 

констатовано је да у школи постоји јасна организациона структура са дефинисаним 

процедурама и носиоцима одговорности, као и да су формирана стручна тела и тимови у 

складу са потребама школе и компетенцијама запослених. Директор активно прати рад 

стручних тимова и доприноси квалитету њиховог деловања. Директор обезбеђује услове 

да запослени, ученици и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука, са циљем 

унапређења рада школе. Директор континуирано мотивише запослене, кроз подстицање 

њихове аутономије у осмишљавању и реализацији активности, омогућавање стручног 

усавршавања у складу са интересовањима запослених, као и одржавање опште позитивне 

атмосфере у колективу (нпр. организација излета за запослене). 

У оквиру стандарда 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање 

квалитета рада. констатовано је да директор и школски психолог редовно остварују 

инструктивно-педагошки увид и надзор у образовно-васпитни рад и предлажу мере за 

побољшање квалитета рада. Такође, Тим за самовредновање реализује самовредновање 

рада школе са циљем унапређивања квалитета, а директор, заједно са Тимом за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, на основу резултата праћења и вредновања, 

предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада. У протеклој школској години 

школа је започела са употребом есДневника, чиме је омогућено лакше баратање 

статистичким подацима који се могу искористити за вредновање и унапређивање рада 

школе. Применом Селфи инструмента за процену дигиталне зрелости школе у школској 

2018/19. години утврђене су потребе школе за набавком додатне рачунарске опреме. 

Набавка је реализована у школској 2019/20. години (набављено 45 таблет рачунара и 2 

лаптопа), чиме је омогућена употреба есДневника за све запослене и олакшано 

функционисање наставе на даљину. 

У вези са стандардом 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 

констатовано је да се директор приликом планирања личног професионалног развоја 

ослања на резултате самовредновања свог рада и резултате инспекцијског надзора 

(имајући у виду да спољашње вредновање школе још увек није вршено). Директор показује 

отвореност за промене и подстиче иновације, континуирано развијајући школу као 

заједницу целоживотног учења, а својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример 

остатку колектива. 

У оквиру стандарда 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 

констатовано је да директор континуирано подстиче професионални развој запослених и 

обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 

Професионални развој запослених омогућен је кроз различите акредитоване и 

неакредитоване програме стручног усавршавања који се током школске године реализују 

у просторијама наше школе, као и кроз организацију стручног усавршавања на нивоу 



ЗМБШС којој председници стручних актива, координатори школских тимова и наставници 

са изузетним резултатима присуствују у новембру сваке године. Имајући у виду да 

спољашње вредновање квалитета рада школе још увек није извршено, запослени 

планирају и унапређују своје професионално деловање на основу резултата извештаја о 

самовредновању рада школе, препорука директора и психолога приликом посете настави, 

као и увида добијених у оквиру личног самовредновања сопственог рада. Кроз међусобну 

сарадњу унутар школе (заједнички интерни и јавни часови, наступи ученика у оквиру 

пројеката, итд. ) и сарадњу са колегама из других школа (концерти секција ЗМБШС, пројекти 

„Музички времеплов“ и „Заједно смо бољи“, секција стручних сарадника, итд.) наставници 

и психолог школе имају прилику да, путем размене искустава, јасније сагледају квалитет 

наставе и учења у школи и добију идеје за њихово унапређење. Што се тиче знања стечених 

путем стручног усавршавања, констатовано је да наставници већином таксативно наводе 

податке о стеченим знањима у оквиру личних извештаја о стручном усавршавању и 

професионалном развоју, међутим, већина њих још увек није усвојила навику да у оквиру 

евиденције свог рада пруже осврт на примену нових знања у пракси. 

У оквиру стандарда 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 

констатовано је да директор активно ради на опремању школе музичким инструментима и 

другим потребним наставним средствима и да добром организацијом рада обезбеђује 

њихово оптимално коришћење. Поред музичких инструмената, наставници у све већој 

мери користе предности паметних уређаја и интернета у свом раду (упућивање ученика на 

преслушавање различитих извођења композиција, снимање и преслушавање сопственог 

извођења, итд.), што се показало као веома корисно у оквиру реализације наставе на 

даљину. У том смислу, ваљало би да се на нивоу школе размотри набавка додатних 

рачунара и пројектора, који би омогућили унапређење квалитета наставе солфеђа. 

Поједини наставници организују заједничке одласке на различите концерте ван школе за 

ученике своје класе (нпр. Коларац, Сава Центар, итд.), а у школској 2018/19. години школа 

је организовала заједничку посету Guitar Art фестивалу за заинтересоване ученике и 

родитеље, када је наступао наш колега Бојан Ивановски. У оквиру анкета које су спроведене 

у првом полугодишту ове школске године, ученици и родитељи изразили су жељу да се 

такве групне посете организују и убудуће, барем једном годишње. 

Везано за стандард 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 

констатовано да је директор усмерен на развијање сарадње школе са бројним 

институцијама у локалној заједници, где наши ученици имају прилику да презентују свој 

рад. Својим наступима солисти, камерни састави, хор и оркестар школе често употпуњују 

прославе различитих локалних иституција и на тај начин се упознају са професијом 

музичара из практичног угла, развијајући свест о употребљивости сопственог умећа и учећи 

да га што квалитетније презентују у јавности. Предузимљивост ученика и наставника 



подстиче се и кроз традиционалну манифестацију „Саборовање у Ђорђевићу“, где ученици, 

наставници и родитељи имају прилику да се укључе у прављење различитих слаткиша и 

рукотворина, а затим да своје производе пласирају у оквиру хуманитарног базара (средства 

се користе за набавку нових инструмената, финансирање котизација за такмичење за 

најуспешније ученике, итд.). На тај начин ученици развијају свест о томе да својим 

ангажовањем могу допринети добробити школе. Поред предузимљивости, у школи се 

негују и остале опште међупредметне компетенције – конструктивна комуникација и 

сарадња, поштовање људских права и конструктивно решавање проблема подстичу се кроз 

различите пројекте. Естетичка компетенција развија се највише кроз пројекат „Примењена 

музика“, који је усмерен на повезивање музике са осталим модалитетима уметничког 

стваралаштва. Одговоран однос према околини осликава се у самом изгледу наше школе, 

која је препознатљива по великој количини зеленила. Такође, канте за рециклажу отпада 

које смо увели ове школске године јасно промовишу значај бриге о околини и здрављу. 

Дигиталне компетенције све су значајније и за ученике музичке школе, а увидом у 

реализацију наставе на даљину констатовано је да се већина ученика добро сналази у 

употреби ИКТ за потребе учења. Директор придаје велику важност развоју међународне 

сарадње, где се кроз различите мајсторске курсеве, семинаре, заједничке концерте и 

такмичења, ученицима и наставницима пружа могућност да непрекидно проширују и 

унапређују своја знања. 

На основу извршеног прегледа утврђено је да су испитани стандарди у највећој мери 

задовољени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

Током маја месеца 2020., путем Google forms упитника спроведена је евалуација наставе на 

даљину, која је услед епидемије корона вируса, реализована током другог полугодишта 

протекле школске године. Упитници за евалуацију задати су ученицима и родитељима, а у 

наставку су представљени добијени увиди. 

У анкети је учествовало укупно 100 ученика (44 ученика клавира, 26 ученика гудачких 

инструмената, 13 ученика дувачких инструмената, по 8 ученика гитаре и хармонике и 1 

ученик соло певања). Били су заступљени ученици из свих класа и свих разреда. 

Када је у питању настава главног предмета, најзаступљенији канал комуникације био је 

Viber (користило га је 81% ученика), zатим следе класичан телефонски позив (42%), sms и e-

mail (21%), WhatsApp (11%), Skype (4%) и Zoom (1%). 67% ученика је са наставницима 

комуницирало тако што им је наставник слао упутства и смернице, а они су затим 

прослеђивали своја извођења композиција, за које су онда добијали повратне 

информације. 50% ученика имало је наставу директно путем видео позива, а 6% је са 

наставником комуницирало искључиво путем класичног телефонског позива. 53% ученика 

имало је током наставе на даљину два часа недељно, а 14% више пута недељно, 28% њих 

контактирало је са наставницима једном недељно, а 5% једном у две недеље. За већину 

ученика привикавање на наставу на даљину из главног предмета није представљало велики 

проблем (на скали 1-9, просечна оцена тежине прилагођавања износи 3.25). 76% њих 

сматра да је њихов наставник био једнако захтеван током наставе на даљину као и током 

класичне наставе, 18% њих сматра да је наставник био мање захтеван, а 6% да је повећао 

захтеве. Што се тиче јасноће објашњења која су наставници давали, може се закључити да 

су ученицима смернице које су добијали од наставника биле у потпуности јасне (на скали 

1-9, просечна оцена јасноће износи 8.26). Ученици углавном сматрају да су остварили 

значајан напредак током наставе на даљину за главни предмет (на скали 1-9, просечна 

оцена напретка износи 6.98). Ипак, већина њих сматра да боље напредују током класичне 

наставе (61%), која им је уједно и занимљивија. 22% ученика сматра да су оба вида наставе 

једнако занимљива и да остварују једнак напредак, док је за 17% њих настава на даљину 

занимљивија и кориснија од класичне наставе. За већину ученика (83%) онлајн 

комуникација са наставницима била је потпуно ново искуство, док је део њих (17%) и раније 

користио предности наставе на даљину. Већина ученика (77%) волела би да и у будућности 

има могућност да понекад комуницира са наставницима главног предмета на даљину (нпр. 

када су спречени да дођу у школу). У реализацији наставе на даљину за главни предмет 

29% ученика се ослањало на помоћ родитеља. Помоћ се најчешће односила на снимање 

извођења ученика, слање снимака и штимовање инструмената, а неки родитељи су 

активно пратили часове и смернице наставника (углавном код најмлађих ученика) и 

исправљали грешке приликом вежбања. Као највећу предност наставе на даљину за главни 



предмет ученици су истицали флексиблино време наставе у договору са наставиком, што 

им је омогућило лакше усклађивање наставе са осталим обавезама и више времена за 

вежбање. Ученици су били веома задовољни приступом наставника и разумевањем које су 

показали кроз овакав вид наставе. Такође, многи су као позитивно истицали то што им 

настава на даљину одузима мање времена, јер не морају пешачити/путовати до школе. 

Што се тиче мана наставе на даљину за главни предмет, део ученика је наилазио на 

проблеме са интернет конекцијом. Такође, неки су истицали да им недостаје физичко 

присуство наставника који им практично показују одређене ствари (нпр. намештање руку 

за правилно држање инструмента, штимовање инструмената, итд.). 

Настава солфеђа и теорије музике реализована је путем званичне странице и YouTube 

канала Школе. Наставнице солфеђа припремале су задатке из 4 различите области – 

парлато, мелодијске вежбе, теорија музике и диктати. Ученици су своја извођења вежби 

слали путем Google forms упитника, а наставнице су повратне информације давале путем 

формативних оцена у одељку „активности“ у есДневнику. Координацију онлајн наставе на 

страници и YouTube каналу школе и одржавање базе података обављао је психолог школе. 

За већину ученика привикавање на наставу на даљину из солфеђа није представљало 

велики проблем, али је ипак било нешто компликованије у односу на наставу главног 

предмета (на скали 1-9, просечна оцена тежине прилагођавања износи 4.25). Већина 

ученика тврди да су показали значајно ангажовање током наставе на даљину из солфеђа – 

35% њих изјављују да су редовно слали све задатке, 50% је послао већину задатака, али 

неке са закашњењем, док је 16% њих послало само део задатака. 60% ученика су родитељи 

помагали приликом снимања и слања материјала за наставу солфеђа. Што се тиче јасноће 

смерница и коментара која су наставнице солфеђа давале у оквиру есДневника, може се 

закључити да су биле углавном јасне (на скали 1-9, просечна оцена јасноће износи 7.38). 

66% њих сматра да је њихова наставница солфеђа била једнако захтевна током наставе на 

даљину као и током класичне наставе, 13% њих сматра да је наставница била мање 

захтевна, а 21% да је повећала захтеве. 25% ученика се, поред комуникације путем 

званичне странице школе и есДневника, обраћало наставницама солфеђа и за директну 

помоћ путем других канала комуникације. Ученици углавном сматрају да су остварили 

одређени напредак из солфеђа и теорије музике током наставе на даљину (на скали 1-9, 

просечна оцена напретка износи 5.93). Ипак, исто као и код наставе главног предмета, 

већина њих сматра да боље напредују током класичне наставе (63%), која им је уједно и 

занимљивија. 22% ученика сматра да су оба вида наставе једнако занимљива и да остварују 

једнак напредак, док је за 15% њих настава на даљину занимљивија и кориснија од 

класичне наставе. Већина ученика (65%) волела би да и у будућности повремено добија 

корисне материјале и задатке из солфеђа и теорије музике путем званичне странице и 

YouTube канала школе. Као највећу предност наставе на даљину из солфеђа и теорије 

музике, ученици истичу могућност да више пута преслушавају правилно извођење парлато 

вежби које су доступне на YouTube каналу школе, што им омогућава да боље разумеју и 

лакше науче извођење различитих ритмичких фигура. Мелодијски примери су, по 



мишљењу ученика, такође били интересантни, а највише им се свидело што су могли да 

бирају примере који им се највише допадају (није било обавезно слање свих примера). 

Неки ученици су истицали да су опуштенији када снимају вежбе пред камером, него када 

треба да одговарају на часу пред остатком групе. Као недостатак наставе на даљину из 

солфеђа и теорије музике, део ученика је наилазио на проблеме приликом слања снимака 

на страници школе. Такође, одређени број њих је истицао као ману то што нису имали 

могућност директног контакта са наставницом. Део парлато вежби на YouTube каналу је 

снимљен у лошој резолуцији и звук је слабији. Део ученика имао је проблем са 

проналажењем упутстава за задатке из теорије музике на сајту школе. Неки ученици 

завршних разреда исказивали су незадовољство због великог броја задатака на недељном 

нивоу. Ученици млађих разреда имали су проблем да се прилагоде начину предавања 

других наставница солфеђа, имајући у виду да је за сваку од области била задужена друга 

наставница. 

У евалуацији је учествовало и 129 родитеља, што сматрамо веома значајним. Увиди 

добијени из одговора родитеља поклапају се са онима добијеним од ученика, па их овде 

нећемо детаљно понављати. Генерално, већина родитеља је проценила квалитет наставе 

на даљину у нашој школи као веома висок (просечна оцена на скали 1-9 износи 8.05 за 

главни предмет, а 7.25 за солфеђо). 

Добијени увиди пружају нам могућност да унапредимо наставу на даљину у будућности. 

Имајући у виду актуелно стање у вези са епидемијом корона вируса, могуће да ће настава 

на даљину бити настављена и у наредној школској години, те ћемо се у том случају трудити 

да исправимо уочене мањкавости. Свакако, сигурни смо да ће онлајн материјали који су 

припремљени током наставе на даљину бити од користи ученицима и у наредним 

школским годинама, као допуна класичне наставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 самовредновању 

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 самовредновању 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. 

 

 


