


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

2 
 

САДРЖАЈ 
 

1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ .............................................................................................................. 3 

2. МИСИЈА........................................................................................................................................... 6 

3. ВИЗИЈА ............................................................................................................................................ 7 

АНАЛИЗА СТАЊА ................................................................................................................................ 8 

4. СНАГЕ ШКОЛЕ ........................................................................................................................... 10 

5. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ .................................................................................................................. 11 

6. МОТО.............................................................................................................................................. 11 

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ....................................................................................................................... 11 

8. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ .................................................................................................................. 12 

9. АКЦИОНИ ПЛАН ........................................................................................................................ 12 

10. ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ .............................................................................................................. 18 

11. РЕСУРСИ ................................................................................................................................... 25 

11.1. Људи .................................................................................................................................... 25 

11.2. Простор ............................................................................................................................... 28 

 

  



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

3 
 

1. ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

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

нашој школи гравитирају ученици из 13 звездарских основних школа. 

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

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

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

године сели се у просторије ОШ „Вељко Дугошевић”, а у јесен исте године добија на коришћење 

зграду у којој је био стан који је раније користио управник ОШ „Филип Вишњић”, у улици 

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

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

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

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

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

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

зграду дотадашње ОШ „Филип Вишњић”, у којој ће остати све до данас. Од тог тренутка, великим 

напорима и уз доста одрицања и волонтерског рада наставника, извршен је велики број адаптација, 

у циљу прилагођавања добијеног простора за потребе наставе у музичкој школи. Од великих 

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

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

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

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

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

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

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

финансирао Секретаријат за образовање града Београда. 

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

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

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

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

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

Од 01. септембра 2022. године започиње са радом и друго издвојено одељење у Малом Мокром 

Лугу, у просторијама ОШ „Драгојло Дудић“, у оквиру кога ће бити заступљене класе клавира, 

виолине, гитаре и флауте. Након отварања новог издвојеног одељења, нашу школу ће годишње 

похађати око 600 ученика. 

ПРЕГЛЕД БРОЈА КЛАСА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

КЛАВИР: 14 целих и 2/3 класе 

ГУДАЧИ: 8 класа виолине, 1 класа виолончела, 3/4 класе виоле и 1/3 класе контрабаса  

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

ХАРМОНИКА: 3 класе 

ГИТАРА: 4 целе и 1/3 класе 

СОЛО ПЕВАЊЕ: 1 класа 

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ: 6 класа солфеђа и теорије музике; 

гудачки оркестар, хор, камерна музика и припремни разред 
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Од свог оснивања, школа је током дугог низа година постизала бројне успехе, за шта је 

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

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

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

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

године Спомен плакета СО Звездара за развој концертне делатности. 

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

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

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

две хиљаде награда. Током школске 2021/22. године, ученици су освојили 91 награду на различитим 

такмичењима, а у наставку текста дат је преглед резултата са Републичког такмичења и Фестивала 

музичких и балетских школа Србије 2022. године: 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2022. 

име и презиме ученика дисциплина класа награда бодови 

МИХАЈЛО ЈОВИЋ флаута Александар Буркерт Лауреат 99.40 

  ЂОРЂЕ ТАДИЋ клавир Биљана Марјановић I-2 100.00 

МИХАЈЛО СОЛДАТ обоа Емоке Гњатовић I-3 95.00 

МАША ВУКОВИЋ обоа Емоке Гњатовић I-4 95.00 

ЛЕНКА ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-5 97.20 

УНА ЦИЦВАРИЋ флаута Александар Буркерт I-6 95.40 

МИХАИЛО МАРКОВИЋ труба Вук Дајић I-6 95.00 

ИЛИЈА ПАУНОВИЋ клавир Иван Љуба I-9 95.00 

МАША ОРШОЛИЋ флаута Александар Буркерт I-10 95.20 

ЛЕНА ЏОДИЋ флаута Александар Буркерт I-12 95.00 

ИРИНА ЦВЕТКОВ клавир Борко Милојковић I-17 95.00 

АЛЕКСАНДАР МАТЕЈ 
СИМИЋ 

клавир Љубинка Плазинић I-19 95.00 

  ДУШАН ЂУРАЂ ЋУШИЋ клавир Биљана Марјановић II-2 94.00 

ПАВЛЕ ТАДИЋ клавир Наталија Трбојевић II-3 94.00 

ТОДОР АНИЧИЋ клавир Сара Врањеш II-6 93.00 

ИВАНА ЋИРИЋ флаута Јелена Вујновић II-8 93.00 

АНЂЕЛКА ГОБЕЉИЋ флаута Александар Буркерт II-17 89.40 

МИЛА СТАРОВИЋ клавир Персида Поповић Похвала 73.00 

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ЗАУЗЕЛА ВИСОКО ТРЕЋЕ МЕСТО МЕЂУ 

ОСНОВНИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ, ПО РАНГУ 

КВАЛИТЕТА ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА 
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65. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ, НИШ 2022. 

име и презиме ученика инструмент класа награда бодови 

УНА ЦИЦВАРИЋ флаута Александар Буркерт I 97.83 

ЕМИЛИЈА ВИДИЦКИ виола Јелена Вукотић I 95.50 

ТОДОР АНИЧИЋ клавир Сара Врањеш I 94.17 

МИХАИЛО МАРКОВИЋ труба Вук Дајић II 88.83 

ДУО „NO HERMANOS“ 

Александар Николић 

Петар Николић 

 

гитара 

гитара 

Јелена Милојевић I 90.17 

ЕКИПА СОЛИСТА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ОСВОЈИЛА I НАГРАДУ (94.08 

поена). ШКОЛА У ЦЕЛИНИ ЈЕ ОСВОЈИЛА I НАГРАДУ (92.13 поена) И ЗАУЗЕЛА 

22. МЕСТО У РАНГУ СВИХ ШКОЛА УЧЕСНИЦА. 

 

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

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

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

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

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

и годишње испите. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализације предмета методике наставе на ФМУ. Неизоставна и веома интензивна је и наша сарадња 

са другим музичким школама, пре свега на територији града Београда, али и шире. Тако смо се 2006. 

године побратимили са МШ „Владимир Ђорђевић“ из Јагодине, а 2010/11. године остварили смо и 

сарадњу са музичком школом из Стокхолма (Шведска). У последње време тежимо да остваримо 

што више иностраних контаката, како са образовним институцијама, тако и са истакнутим музичким 

педагозима, кроз организацију концертних гостовања и мајсторских курсева. Такве активности 

видимо као најбољи начин да укључимо наше ученике у европске и светске музичке токове. 

Музичку школу „Владимир Ђорђевић“ Београд је од њеног оснивања, па до данас завршило 

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

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

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

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

генерација музичких уметника. 
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2. МИСИЈА 

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

препознавање и развијање талентоване деце и усмеравање најталентованијих ученика ка следећем 

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

последњих неколико година интензивирали смо рад и на пољу организације такмичења. 

АКТУЕЛНИ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ 

назив пројекта опис и циљ пројекта 
година 

зачетка 
Координатор 

Понедељком у 

Ђорђевићу 

Концертни серијал истакнутих уметника у 

свечаној сали наше школе 
2002. 

Јована 

Гацин 

Музички 

загрљај 

Музичка радионица за основце и предшколце  

у оквиру „Дечје недеље“ 
2007. 

Радмила 

Кнежевић 

Музички 

времеплов 

Сарадња са разним другим музичким школама 

кроз заједничке концерте, округле столове итд. 
2011. 

руководиоци 

стр. већа 

Вредне руке дарују 

вам звуке 

Концерти/радионице за ученике млађих 

разреда основних школа – подстицање 

интересовања за упис у музичку школу 

2011. 
Мирослав 

Босанац 

Заједно 

смо бољи 

Сарадња са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд 

кроз заједничке концерте, округле столове итд. 
2013. 

Магдалена 

Ранчић 

Примењена 

музика 

Тематски концерти са циљем буђења 

креативности ученика кроз разноврсне 

уметничке делатности 

2014. 
Јелена 

Рајић 

У сусрет 

Новој години 

Новогодишњи концерти најбољих ученика који 

се организују за сва стручна већа 
 

руководиоци 

стр. већа 

Светосавска 

академија 

Свечани концерт уз резање славског колача и 

доделу Сребрњака најуспешнијем ученику 
 

Јелена 

Рајић 

У сусрет 

Дану школе 

Концерти најбољих ученика свих стручних 

већа за крај школске године + завршни концерт 

првонаграђених ученика са РТ и ФМБШС, уз 

доделу похвалница и награда најуспешнијим 

ученицима и њиховим наставницима 

 
руководиоци 

стр. већа 

У сусрет 

полетарцима 

Концерти/радионице и отворена врата за 

малишане из звездарских вртића – подстицање 

интересовања за упис у музичку школу 

2017. 
Мирослав 

Босанац 

Радост 

даривања 

Обједињене хуманитарне активности школе, 

укључујући манифестацију „Саборовање у 

Ђорђевићу“ која се реализује од 2016. године 

на иницијативу Савета родитеља 

2017. 
Јелена 

Милојевић 

Без длаке 

на увету 

Упознавање ученика са основама музичке 

критике кроз активно слушање и 

коментарисање различитих концерата 

2021. 

Милана 

Бенедек 

Јелена 

Милојевић 

Први кораци на 

коцертном 

подијуму 

Пројекат има за циљ да најмлађе ученике наше 

школе уведе у свет јавних наступа 
2021. 

Мирослав 

Босанац 

Јелена 

Ристић Јоцић 
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ЖЕЛИМО БИТИ ШКОЛА У КОЈУ ЋЕ ДЕЦА РАДО ДОЛАЗИТИ И КОЈЕ ЋЕ СЕ ДУГО, 

СА ЗАДОВОЉСТВОМ, СЕЋАТИ. 

НАСТОЈИМО ДА БУДЕМО МЕСТО ГДЕ ЋЕ НАШИ НАСТАВНИЦИ, ЗАЈЕДНО СА 

ШКОЛОМ, КОНТИНУИРАНО НАПРЕДОВАТИ. 

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

назив такмичења опис и циљ такмичења 
година 

зачетка 

Школско такмичење 

гудача 

Такмичење ученика свих класа стручног већа гудача, 

по разредима – циљ је размена искустава и 

подстицање сарадње међу ученицима и наставницима 

2015. 

Клавирско школско 

такмичење 

Такмичење ученика свих класа стручног већа 

клавира, по разредима – циљ је размена искустава и 

подстицање сарадње међу ученицима и наставницима 

2016. 

Отворено школско 

такмичење гудача 

„Владимир Ђорђевић“ 

Такмичење у дисциплинама виолина, виолончело, 

виола и контрабас, за ученике основних музичких 

школа са територије Србије и региона – циљ је 

промовисање стваралаштва Владимира Ђорђевића, 

неговање младих талената и размена искустава 

гудачких педагога 

2016. 

Међународно такмичење 

камерне музике 

„Оливера Ђурђевић“ 

Међународно такмичење камерних састава  основних 

и средњих музичких школа и факултета (од 2 до 9 

чланова), уз учешће интернационалног жирија – циљ 

је промоција младих талената, афирмација групног 

музицирања и очување сећања на уметнички и 

педагошки рад проф. Оливере Ђурђевић 

2018. 

Међународно такмичење 

флаутиста 

„Миодраг Азањац“ 

Међународно такмичење флаутиста  основних и 

средњих музичких школа и факултета, уз учешће 

интернационалног жирија – циљ је промоција младих 

талената, афирмација флаутске уметности и очување 

сећања на уметнички и педагошки рад проф. 

Миодрага Азањца 

2018. 

 

 

3. ВИЗИЈА 
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АНАЛИЗА СТАЊА 

Тим за самовредновање рада школе је, уочи креирања важећег ШРП, током школске 2019/20. године 

обрадио свих 6 области квалитета предвиђених планом самовредновања (1. Планирање, 

програмирање и извештавање, 2. Настава и учење, 3. Образовна постигнућа ученика, 4. Подршка 

ученицима, 5. Етос и 6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима). 

Ученици, родитељи и наствници се сваке школске године редовно анкертирају по питању 

испуњености стандарда из области 2 – Настава и учење, а анкете садрже и питања отвореног типа, 

у којима могу да изразе своје мишљење по питању јаких и слабих страна школе и дају своје предлоге 

за унапређење рада школе. Увиде добијене кроз анкете користи Тим за самовредновање приликом 

анализирања стања по областима квалитета. У табели испод дате су оцене испуњености стандарда 

у различитим областима, по мишљењу различитих циљних група. Оцене су изражене на 

четворостепеној скали, карактеристичној за вредновање испуњености у оквиру самовредновања. 

АНАЛИЗА СТАЊА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 

област квалитета Наставници Ученици Родитељи 
укупна 

оцена 

Програмирање, 

планирање и извештавање 
4   4 

Настава и учење 4 3 3 3 

Образовна постигнућа 

ученика 
4 4 4 4 

Подршка ученицима 3 4 4 4 

Етос 4 4 4 4 

Организација рада школе, 

управљање људским и 

материјалним ресурсима 

4 3 3 3 

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

1. Програмирање, планирање и извештавање – у потпуности испуњени стандарди. 

2. Настава и учење – По мишљењу ученика и родитеља, наставници углавном ефикасно 

управљају процесом учења на часовима, дају јасна и прецизна објашњења за самостално 

вежбање и поступно повећавају захтеве у раду. Међутим, они би волели да се у нешто већој 

мери подстиче размена искустава међу ученицима у оквиру класе, као и употреба додатних 

извора знања (нпр. преслушавање композиција са интернета, онлајн квизови из солфеђа, 

итд.). Ученици и родитељи су задовољни како наставници прилагођавају рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика и углавном сматрају да је свим ученицима 

пружена адекватна пажња и разумевање, у складу са њиховим интересовањима и 

могућностима. Наставници посебно истичу значај прилагођавања рада ученичким 

способностима, јер је индивидуална настава сама по себи таква да тај захтев ставља у први 

план. Стицање знања и вештина, као и усвајање вредности на часу, углавном су у складу са 

очекивањима ученика и родитеља. Наставници пружају корисне савете за унапређење 

извођења композиција, они подстичу ученике да примењују претходно научено градиво, као 

и да користе знања из солфеђа на настави инструмента. Ученици и родитељи су посебно 

задовољни трудом и залагањем наставника приликом припреме за такмичења. Ипак, део 



ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд  Анекс ШРП 

 

9 
 

ученика би волео да напредак у извођењу композиција буде бржи и очигледнији, као и да 

им се чешће пружа прилика да предлажу сопствена креативна решења у вези са 

композицијом која се обрађује. Ученици и родитељи углавном су задовољни начином 

оцењивања у нашој школи и сматрају да наставници оцењују у складу са показаним знањем, 

водећи притом рачуна да оцене подстичу ученике на даље залагање и напредак. Они 

већином јасно указују ученицима на слабе тачке у раду и упућују их како да унапреде своје 

вежбање и поставе себи достижне циљеве. Постављање краткорочних и дугорочних циљева, 

развијање осећаја одговорности и објективно процењивање стеченог знања, наши 

наставници истичу као веома важне аспекте напретка ученика. Ученици и родитељи 

исказали су интересовање за чешћу организацију групних одлазака на концерте ван школе, 

који би омогућили ученицима да стичу музичко искуство и компетентније процењују 

сопствени напредак. Све испитане циљне групе сматрају да је наша школа место које сваком 

ученику пружа прилику да буде успешан и мотивише га да оствари сопствени потенцијал. 

3. Образовна постигнућа ученика – Све циљне групе као врло важну виде и проверу 

постигнућа ученика током целе школске године и праћење њиховог напредовања. Утврђено 

је да школа родитеље обавештава о успеху и понашању ученика и остварује са њима 

двосмерну сарадњу. Припреме за такмичења не утичу на рад и успех у ОШ и одржавају се 

ван наставе. Од школске 2016/17. године у школи се води електронска евиденција освојених 

награда ученика на такмичењима, као и успеха ученика на пријемним испитима за СМШ. 

Сви успеси ученика јавно се похваљују на огласним таблама, званичној интернет страници 

и Фејсбук страници школе. 

4. Подршка ученицима – Школа у складу са својим могућностима пружа ученицима различите 

видове образовне и васпитне подршке, примарно кроз организацију додатне и допунске 

наставе, али и кроз најразличитије ваннаставне активности у оквиру бројних пројеката које 

негујемо. Ученици се укључују у најразличитије пројекте, кроз које се подстиче њихов 

лични, професионални и социјални развој. Укључивање ученика у 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. Школа негује блиску сарадњу са родитељима, како би на најбољи 

начин пружила подршку ученицма. 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. Једна од јаких страна наше школе је и сарадња са различитим институцијама и 

истакнутим појединцима из света музике, са циљем пружања подршке изузетним 

ученицима. Поред континуираног промовисања успеха наших ученика, кроз обезбеђивање 

могућности за њихово гостовање у телевизијским и радио емисијама, ученици се упућују да 

похађају мајсторске курсеве, као и да аплицирају на различите конкурсе. Наши 

најуспешнији такмичари редовно су награђени и од стране ГО Звездара. 

5. Етос – Констатовано је да сви актери школског живота доследно поштују прописане норме 

и правила понашања који су истакнути у холу школе. 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 школи је 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. 

Негативан став према насиљу јасно се изражава кроз бројне активности и пројекте који 

подржавају сарадњу и негују позитивне односе међу свим актерима школског живота. 

Школа активно подржава различите иницијативе ученика, родитеља и запослених и 

подстиче њихову слободу у организовању нових пројеката и активности. Наша школа, као 
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једина музичка школа на територији ГО Звездара, представља својеврсну културну оазу. 

Препознатљивост школе, поред бројних пројеката и сарадњи, огледа се 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 да се прикључе. 

6. Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима – 

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 обезбеђује услове да 

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

унапређења рада школе. Применом Селфи инструмента за процену дигиталне зрелости 

школе у школској 2018/19. години утврђене су потребе школе за набавком додатне 

рачунарске опреме – од тада су у неколико наврата реализоване набавке нових таблет и 

лаптоп рачунара и штампача, чиме је омогућена неометана употреба есДневника за све 

наставнике и олакшано функционисање наставе на даљину. 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. 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. 

Током школске 2021/2022. године набављена су два нова полуконцертна клавира, а 

спроведене су и две репарације клавира у матичној школи. Ученици и родитељи очекују 

наставак активног рада школе на модернизацији инструментарија и у будућности. Такође, 

током школске 2021/22. године уведен је видео-надзор у матичној згради школе и извршена 

замена комплетног лма на крову.  

 

4. СНАГЕ ШКОЛЕ 

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

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

Настава је пуна ентузијазма и културе у комуникацији, а атмосфера је пуна љубави према музици. 

Сарадња са родитељима је на високом нивоу. Школа има дугу традицију у усмеравању ученика на 

професионално бављење музиком. Ученици годинама постижу значајне успехе на разноврсним 

такмичењима у земљи и иностранству. Напредак ученика уочљив је и кроз заједничко музицирање 

у камерним саставима и гудачком оркестру школе, а од школске 2020/21. године формиран је и 

оркестар гитара. Редовно се организују концерти признатих музичара у свечаној сали школе, што 

даје посебну мотивацију и подстицај како ученицима, тако и наставницима. 
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„АКО ТИ ЈЕ МУЗИКА У КРВИ, ЂОРЂЕВИЋ ЈЕ ПРВИ!“ 

5. СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 

 

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

¶ Континуирана набавка нових инструмената; 

¶ Боља обавештеност родитеља о значајним активностима и потребама школе (већа 

укљученост у рад Савета родитеља, значај ученичког фонда); 

¶ Боља искоришћеност школског дворишта 

 

6. МОТО 

 

 

 

 

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

Побољшати квалитет функционисања школе по питању следећих области: 

¶ Настава и учење; 

¶ Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 
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8. РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 

1. Унапређење професионализације наставника: 

¶ стручна обука – семинари и стручни скупови 
 

2. Подићи ниво функционалности школског простора и опреме: 

¶ адаптација школског простора и набавка опреме 

¶ двориште 

¶ набавка, одржавање и репарација инструмената 
 

3. Побољшати наставу и учење: 

¶ ваннаставне активности - интерни и јавни часови 

¶ пројекти/сарадње 

¶ такмичења 

¶ корелација индивидуалне наставе и наставе солфеђа 

¶ камерна музика – рад на повећању укључености ученика 

¶ посећивање концерата ван Школе 

¶ онлајн настава као додатни вид мотивације за ученике 
 

4. Побољшање информисаности: 

¶ ажурност и обухватност у информисању ученика и родитеља 

 

5. Проширење ИО Миријево 

 

 

9. АКЦИОНИ ПЛАН 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИКА  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Организација 

стручних 

скупова и 

семинара за 

наставнике 

ʉʘʤʦʝʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʿʘ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ; 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʊʠʤʘ ʟʘ 

ʇʈ;  ʇʨʝʜʣʦʟʠ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨʠ 

ʊʠʤ ʟʘ ʇʈ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʅʘʿʤʘˁʝ 1 

ʩʝʤʠʥʘʨ ʠ 1 

ʩʪʨʫʯʥʠ ʩʢʫʧ ʟʘ 

ʛʨʫʧʫ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. – ПОДИЗАЊЕ НИВОА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Адаптација 

школског 

простора 

ʀʟʨʘʜʘ ʧʨʝʜʣʦʛʘ 

ʘʜʘʧʪʘʮʠʿʝ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʣʦʢʘʣʥʝ ʟʘʿʝʜʥʠʮʝ; 

ʀʟʨʘʜʘ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʧʣʘʥʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ 

ʦʜʙʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʝʰʢʦ˂ʝ ʫ 

ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʫ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʘ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 
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2. Уређење 

школског 

дворишта 

ʋʢʨʘʰʘʚʘˁʝ 

ʜʚʦʨʠʰʥʦʛ ʟʠʜʘ 

ʠʣʫʩʪʨʘʮʠʿʘʤʘ ʩʘ 

ʤʫʟʠʯʢʠʤ 

ʤʦʪʠʚʠʤʘ; 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ 

ʦʜʙʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʝʰʢʦ˂ʝ ʫ 

ʦʜʘʙʠʨʫ 

ʫʤʝʪʥʠʢʘ ʢʦʿʠ ˂ʝ 

ʦʩʣʠʢʘʪʠ ʟʠʜ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

3. Одржавање 

инструмената 

ʇʨʦʮʝʥʘ ʧʦʪʨʝʙʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʰʪʠʤʝʨʘ/ʤʘʿʩʪʦʨʘ; 

ʀʟʨʘʜʘ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʧʣʘʥʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

4. Репарација 

инструмената 

ʇʨʦʮʝʥʘ ʧʦʪʨʝʙʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʩʪʨʫʯʥʦʛ ʣʠʮʘ; 

ʀʟʨʘʜʘ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʧʣʘʥʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʝʰʢʦ˂ʝ ʫ 

ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʫ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʘ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

5. Набавка нових 

инструмената 

ʇʨʦʮʝʥʘ ʧʦʪʨʝʙʘ; 

ʀʩʪʨʘʞʠʚʘˁʝ 

ʪʨʞʠʰʪʘ; 

ʀʟʨʘʜʘ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʧʣʘʥʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʝʰʢʦ˂ʝ ʫ 

ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʫ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʘ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

6. Повећање 

употребе ИКТ 

у настави 

ʅʘʙʘʚʢʘ ʜʦʜʘʪʥʠʭ 

ʨʘʯʫʥʘʨʘ ʠ 

ʧʨʦʿʝʢʪʦʨʘ; 

ʉʪʘʙʠʣʥʘ Wi - fi 

ʢʦʥʝʢʮʠʿʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ 

ʦʜʙʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʝʰʢʦ˂ʝ ʫ 

ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʫ 

ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʘ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3. – УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Одржавање 

интерних 

часова 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʤʝʹʫ 

ʢʦʣʝʛʘʤʘ ʫ ʦʢʚʠʨʫ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʩʥʠʮʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʇʨʝʢʣʘʧʘˁʝ 

ʪʝʨʤʠʥʘ ʫ 

ʉʚʝʯʘʥʦʿ ʩʘʣʠ 

2. Одржавање 

јавних часова 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʤʝʹʫ 

ʢʦʣʝʛʘʤʘ 

ʨʘʟʣʠʯʠʪʠʭ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʩʥʠʮʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʇʨʝʢʣʘʧʘˁʝ 

ʪʝʨʤʠʥʘ ʫ 

ʉʚʝʯʘʥʦʿ ʩʘʣʠ 

3. Организација 

концертног 

серијала 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʠʟʚʦʹʘʯʘ; 

ʆʛʣʘʰʘʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

3 - 5 ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʊʨʦʰʢʦʚʠ 

ʦʛʣʘʰʘʚʘˁʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʜʘ 

ʧʦʩʝ˂ʫʿʫ 

ʢʦʥʮʝʨʪʝ 
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4. Пројекат 

„Музички 

загрљај“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʋʩʢʣʘʹʠʚʘˁʝ ʪʝʤʝ 

ʠ ʪʝʨʤʠʥʘ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʝ ʫ 

ʦʢʚʠʨʫ ɼʝʯʿʝ 

ʥʝʜʝˀʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʦʢʪʦʙʘʨ ʤʝʩʝʮ, ʫ 

ʦʢʚʠʨʫ ɼʝʯʿʝ 

ʥʝʜʝˀʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʫ 

5. Пројекат 

„Музички 

времеплов“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʢʦʣʝʛʘ ʠʟ ʜʨʫʛʠʭ 

ʰʢʦʣʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ; 

ʆʢʨʫʛʣʠ ʩʪʦʣʦʚʠ 

ʥʘʢʦʥ ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʤʠʥʠʤʫʤ 5 

ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʠʭ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ ʠ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

6. Пројекат 

„Вредне руке 

дарују вам 

звуке“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʦʩʥʦʚʥʠʭ ʰʢʦʣʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

5 ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ/ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

7. Пројекат 

„Заједно смо 

бољи“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʢʦʣʝʛʘ ʠʟ ʄʐ 

Ăʄʘʨʠʥʢʦʚʠ˂ñ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ; 

ʆʢʨʫʛʣʠ ʩʪʦʣʦʚʠ 

ʥʘʢʦʥ ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʤʠʥʠʤʫʤ 3 

ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʘ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ ʪʦʢʦʤ 

ʰʢʦʣʩʢʝ ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ ʠ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

8. Пројекат 

„Примењена 

музика“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ 

ʪʝʤʘʪʠʢʝ, ʦʜʘʙʠʨ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ ʜʦʛʦʚʦʨ 

ʦ ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ; 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

1 - 2 ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ ʠ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

9. Пројекат 

„У сусрет 

Новој години“ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʤʝʹʫ 

ʢʦʣʝʛʘʤʘ 

ʨʘʟʣʠʯʠʪʠʭ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʩʥʠʮʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʧʦʩʣʝʜˁʘ ʥʝʜʝˀʘ 

ʜʝʮʝʤʙʨʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʠ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ʇʨʝʢʣʘʧʘˁʝ 

ʪʝʨʤʠʥʘ ʫ 

ʉʚʝʯʘʥʦʿ ʩʘʣʠ 
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10. Пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

ʀʟʙʦʨ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʢʦʿʠ ˂ʝ ʜʦʙʠʪʠ 

ʉʨʝʙʨˁʘʢ; 

ʀʟʙʦʨ ʧʨʦʛʨʘʤʘ 

ʭʦʨʘ ʠ ʦʨʢʝʩʪʨʘ; 

ʇʨʝʮʠʟʠʨʘˁʝ 

ʪʝʨʤʠʥʘ; 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ʇʝʜʘʛʦʰʢʠ 

ʢʦʣʝʛʠʿʫʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʿʘʥʫʘʨ ʤʝʩʝʮ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʤʘʥʠʬʝʩʪʘʮʠʿʝ 

11. Пројекат 

„У сусрет Дану 

школе“ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʤʝʹʫ 

ʢʦʣʝʛʘʤʘ 

ʨʘʟʣʠʯʠʪʠʭ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʩʥʠʮʠʤʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʧʨʦʛʨʘʤʘ 

ʟʘ ʥʘʛʨʘʹʝʥʝ 

ʫʯʝʥʠʢʝ ʢʦʿʠ 

ʥʘʩʪʫʧʘʿʫ ʥʘ ɿʂ;  

ʀʟʨʘʜʘ 

ʧʦʭʚʘʣʥʠʮʘ, 

ʦʜʘʙʠʨ ʠ ʥʘʙʘʚʢʘ 

ʧʦʢʣʦʥʘ ʟʘ ʫʯʝʥʠʢʝ 

ʠ ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʝ  

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʝʜʘʛʦʰʢʠ 

ʢʦʣʝʛʠʿʫʤ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʧʦʩʣʝʜˁʘ ʥʝʜʝˀʘ 

ʤʘʿʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʠ 

ʧʦʩʝ˂ʠʚʘˁʝ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ʇʨʝʢʣʘʧʘˁʝ 

ʪʝʨʤʠʥʘ ʫ 

ʉʚʝʯʘʥʦʿ ʩʘʣʠ 

ʊʨʦʰʢʦʚʠ ʟʘ 

ʧʦʢʣʦʥʝ 

12. Пројекат 

„У сусрет 

полетарцима“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʂʦʥʪʘʢʪʠʨʘˁʝ 

ʚʨʪʠ˂ʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ; 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʦʪʚʦʨʝʥʠʭ ʚʨʘʪʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

5 ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ/ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ + 

ʦʪʚʦʨʝʥʘ ʚʨʘʪʘ 

ʧʦ ʧʦʪʨʝʙʠ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

13. Пројекат 

„Радост 

даривања“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʤʘʥʠʬʝʩʪʘʮʠʿʝ 

Ăʉʘʙʦʨʦʚʘˁʝ ʫ 

ɫʦʨʹʝʚʠ˂ʫñ ï 

ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʿʘ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʩʘ 

ʉʘʚʝʪʦʤ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ;  

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʜʨʫʛʠʭ 

ʭʫʤʘʥʠʪʘʨʥʠʭ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ; 

ʆʛʣʘʰʘʚʘˁʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʉʘʚʝʪ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

 

Ăʉʘʙʦʨʦʚʘˁʝñ 

ʪʦʢʦʤ ʥʦʚʝʤʙʨʘ 

ʠʣʠ ʜʝʮʝʤʙʨʘ 

ʤʝʩʝʮʘ 

+  

1 - 2 ʭʫʤʘʥʠʪʘʨʥʘ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ ʪʦʢʦʤ 

ʰʢʦʣʩʢʝ ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʧʦʩʝʪʠʣʘʮʘ ʥʘ 

ʜʘʚʘˁʝ ʜʦʥʘʮʠʿʘ 
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14. Пројекат „Без 

длаке на увету“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

1 - 2 ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

15. Пројекат 

„Први кораци 

на концертном 

подијуму“ 

ʌʦʨʤʠʨʘˁʝ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ ʪʠʤʘ; 

ʆʜʘʙʠʨ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʠ 

ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

1 - 2 ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

16. Зимске и летње 

радионице 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʿʘ 

ʟʠʤʩʢʠʭ ʠ ʣʝʪˁʠʭ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘ ʫ 

ʧʨʦʩʪʦʨʠʿʘʤʘ 

ʰʢʦʣʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʮʠ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʊʦʢʦʤ ʟʠʤʩʢʦʛ ʠ 

ʣʝʪˁʝʛ 

ʨʘʩʧʫʩʪʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

ʌʠʥʘʥʩʠʨʘˁʝ 

17. Сарадња са 

локалном 

заједницом, 

удружењима и 

установама 

културе 

ʅʘʩʪʫʧʠ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʧʦ ʧʦʟʠʚʫ ʥʘ 

ʨʘʟʣʠʯʠʪʠʤ 

ʤʘʥʠʬʝʩʪʘʮʠʿʘʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʇʦ ʧʦʪʨʝʙʠ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ 

ʧʨʦʿʝʢʪʫ 

ɼʦʛʦʚʦʨ ʦ 

ʪʝʨʤʠʥʠʤʘ 

18. Сарадња са 

ЗМБШС 

ʅʘʩʪʫʧʠ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʥʘ ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ 

ʩʝʢʮʠʿʘ 

ʙʝʦʛʨʘʜʩʢʠʭ 

ʤʫʟʠʯʢʠʭ ʰʢʦʣʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

19. Сарадња са 

иностранством 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʢʦʥʮʝʨʪʥʠʭ 

ʛʦʩʪʦʚʘˁʘ ʠ 

ʤʘʿʩʪʦʨʩʢʠʭ 

ʢʫʨʩʝʚʘ ʧʨʠʟʥʘʪʠʭ 

ʫʤʝʪʥʠʢʘ ʠ 

ʤʫʟʠʯʢʠʭ ʧʝʜʘʛʦʛʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ 

ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʊʨʦʰʢʦʚʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʝ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʜʘ 

ʧʦʩʝ˂ʫʿʫ 

ʢʦʥʮʝʨʪʝ/ 

ʤʘʿʩʪʦʨʩʢʝ 

ʢʫʨʩʝʚʝ 

20. Припрема 

ученика за 

такмичења 

ʇʨʝʩʣʫʰʘʚʘˁʝ ʠ 

ʦʜʘʙʠʨ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʿʘ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʌʠʥʘʥʩʠʨʘˁʝ 

ʜʦʥʘʮʠʿʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ 

21. Организација 

такмичења у 

школи 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʘ; 

ʆʪʚʦʨʝʥʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʘ; 

ʄʝʹʫʥʘʨʦʜʥʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʿʘ 

ʢʘʥʜʠʜʘʪʘ ʟʘ 

ʫʯʝʰ˂ʝ 

ʊʨʦʰʢʦʚʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʝ 
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22. Корелација 

индивидуалне 

наставе и 

наставе 

солфеђа 

ʂʨʝʠʨʘˁʝ 

ʜʦʜʘʪʥʠʭ ʠ 

ʫʧʦʪʨʝʙʘ  

ʧʦʩʪʦʿʝ˂ʠʭ ʧʘʥʦʘ 

ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʦʚʘʥʦʛ 

ʛʨʘʜʠʚʘ ʠʟ 

ʩʦʣʬʝʹʘ ʢʦʿʠ ʩʫ 

ʠʩʪʘʢʥʫʪʠ ʫ ʩʚʠʤ 

ʫʯʠʦʥʠʮʘʤʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʿʘ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ ʠ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

23. Неговање и 

унапређивање 

камерне музике 

ʋʢˀʫʯʠʚʘˁʝ ʰʪʦ 

ʚʝ˂ʝʛ ʙʨʦʿʘ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʫ ʢʘʤʝʨʥʝ 

ʩʘʩʪʘʚʝ; 

ʋʯʝʰ˂ʝ ʥʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʠʤʘ 

ʢʘʤʝʨʥʝ ʤʫʟʠʢʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʿʘ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʧʨʦʙʘ 

24. Посећивање 

концерата ван 

школе 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʛʨʫʧʥʠʭ ʧʦʩʝʪʘ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ, 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

(ʂʦʣʘʨʘʮ, ʉʘʚʘ 

ʮʝʥʪʘʨ, ʠʪʜ,) 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

1 - 2 ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʆʜʘʙʠʨ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ ʠ 

ʤʘʥʠʬʝʩʪʘʮʠʿʘ; 

ʌʠʥʘʥʩʠʿʝ 

25. Онлајн настава 

као додатни 

вид мотивације 

за ученике 

ɽʜʫʢʘʪʠʚʥʠ ʠ 

ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʠ 

ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʠ ʥʘ 

ʩʘʿʪʫ ʠ Yo u T u b e 

ʢʘʥʘʣʫ ʰʢʦʣʝ. 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ 

ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ  

ʂʨʝʠʨʘˁʝ 

ʝʜʫʢʘʪʠʚʥʠʭ 

ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ. 

ʄʦʪʠʚʘʮʠʿʘ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ ʠ 

ʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘˁʝ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4. – ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Транспарентан 

рад Савета 

родитеља  

ʏʝʩʪʘ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʨʦʜʠʪʝˀʩʢʠʭ 

ʩʘʩʪʘʥʘʢʘ ʢʣʘʩʘ; 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʉʘʚʝʪ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ʄʦʪʠʚʠʩʘˁʝ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ ʜʘ 

ʨʝʜʦʚʥʦ ʧʦʩʝ˂ʫʿʫ 

ʩʘʩʪʘʥʢʝ 

2. Ажурно 

информисање 

различитих 

интересних 

група о свим 

аспектима рада 

школе 

ʆʛʣʘʩʥʝ ʪʘʙʣʝ; 

ʉʘʿʪ; 

ʌʝʿʩʙʫʢ 

ʩʪʨʘʥʠʮʘ; 

Yo u T u b e  ʢʘʥʘʣ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ʇʩʠʭʦʣʦʛ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʂʦʥʪʠʥʫʠʨʘʥʦ 

ʪʦʢʦʤ ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʛʦʜʠʥʝ 

ʇʨʦʧʫʩʪʠ ʫ 

ʢʦʤʫʥʠʢʘʮʠʿʠ ʫ 

ʚʝʟʠ ʩʘ ʥʘʿʘʚʘʤʘ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠ 

ʨʝʟʫʣʪʘʪʘ ʩʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʘ 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5. – ПРОШИРЕЊЕ ШКОЛЕ 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОТЕЖАВАЈУЋИ 

ФАКТОРИ 

1. Проширење 

издвојеног 

одељења у 

Миријеву 

ɸʢʪʠʚʘʥ ʨʘʜ ʥʘ 

ʪʨʘʞʝˁʫ 

ʤʦʛʫ˂ʥʦʩʪʠ ʟʘ 

ʧʨʦʰʠʨʝˁʝ 

ʠʟʜʚʦʿʝʥʦʛ 

ʦʜʝˀʝˁʘ ʫ 

ʄʠʨʠʿʝʚʫ ʫ ʩʢʣʘʜʫ 

ʩʘ ʧʦʪʨʝʙʘʤʘ 

ʣʦʢʘʣʥʝ ʟʘʿʝʜʥʠʮʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ 

ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ 

ʦʜʙʦʨ 

ʃʦʢʘʣʥʘ 

ʟʘʿʝʜʥʠʮʘ 

ʐʢʦʣʩʢʘ 

2 0 20 - 20 25 .  

ʛʦʜʠʥʘ 

ɺʨʝʤʝʥʩʢʘ  ʠ 

ʧʨʦʩʪʦʨʥʘ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ 

ʨʘʜʘ ʠʟʜʚʦʿʝʥʦʛ 

ʦʜʝˀʝˁʘ ʫ 

ʄʠʨʠʿʝʚʫ.  

 

10. ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. – УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИКА  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Повећана 

компетентност 

наставника 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ʊʠʤ ʟʘ ʉʉʋ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɹʨʦʿ ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ 

ʢʦʿʠ ʩʫ ʧʦʭʘʹʘʣʠ 

ʩʝʤʠʥʘʨʝ; 

ɹʨʦʿ ʩʘʪʠ 

ʩʪʨʫʯʥʦʛ 

ʫʩʘʚʨʰʘʚʘˁʘ ʥʘ 

ʥʠʚʦʫ ʰʢʦʣʝ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ 

ʊʠʤʘ ʟʘ ʉʉʋ 

ʊʠʤ ʟʘ ʉʉʋ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ 

ʚʝ˂ʝ 

ɼʚʘ ʧʫʪʘ 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

     

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. – ПОДИЗАЊЕ НИВОА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ШКОЛСКОГ 

ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Повећан ниво 

функционалности 

школских 

просторија и 

дворишта 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ ʦʜʙʦʨ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ 

ɸʥʢʝʪʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

2. Унапређен 

инструментариј 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ ʦʜʙʦʨ 

ʉʘʚʝʪ ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ 

ɺʝ˂ʠ ʙʨʦʿ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʘʪʘʪʘ 

ʆʙʘʚˀʝʥʝ 

ʨʝʧʘʨʘʮʠʿʝ ʠ 

ʧʦʧʨʘʚʢʝ 

ɸʥʢʝʪʘ 

ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʦ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ ʠ 

ʨʝʧʘʨʘʮʠʿʘʤʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

3. Повећана 

употреба ИКТ у 

настави 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ ʦʜʙʦʨ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʢʘ 

ʅʘʙʘʚˀʝʥʠ 

ʜʦʜʘʪʥʠ 

ʨʘʯʫʥʘʨʠ ʠ 

ʧʨʦʿʝʢʪʦʨʠ; 

ɸʥʢʝʪʘ 

ɼʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʦ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3. – УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Одржани интерни 

и јавни часови 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ɸʥʢʝʪʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

2. Реализован 

концертни серијал 

„Понедељком у 

Ђорђевићу“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʆʛʣʘʩʠ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ ʫ 

Ăʇʦʣʠʪʠʮʠñ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ 

ʧʦʩʝ˂ʝʥʦʩʪʠ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

3. Реализован 

пројекат 

„Музички загрљај“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʂʚʘʣʠʪʝʪ 

ʧʨʦʛʨʘʤʘ, 

ʧʦʩʝ˂ʝʥʦʩʪ ʠ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ  

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʧʨʦʿʝʢʪʥʦʛ 

ʪʠʤʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

4. Реализован 

пројекат 

„Музички 

времеплов“ 

 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ ʠ 

ʦʢʨʫʛʣʠʤ 

ʩʪʦʣʦʚʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʥʘʢʦʥ ʩʚʘʢʦʛ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

5. Реализован 

пројекат „Вредне 

руке дарују вам 

звуке“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ/ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʫʯʝʥʠʢʘ ʫ 

ʠʩʪʠʤ 

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ʥʘʢʦʥ ʩʚʘʢʦʛ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

6. Реализован 

пројекат „Заједно 

смо бољи“ 

 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ ʠ 

ʦʢʨʫʛʣʠʤ 

ʩʪʦʣʦʚʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʥʘʢʦʥ ʩʚʘʢʦʛ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

7. Реализован 

пројекат 

„Примењена 

музика“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʫʯʝʥʠʢʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʛʦʜʠʰˁʝ 

8. Реализован 

пројекат 

„У сусрет Новој 

години“ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 
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9. Реализован 

пројекат 

„Светосавска 

академија“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

10. Реализован 

пројекат 

„У сусрет Дану 

школе“ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

11. Реализован 

пројекат 

„У сусрет 

полетарцима“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ/ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘʤʘ ʠ 

ʦʪʚʦʨʝʥʠʤ 

ʚʨʘʪʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʫʯʝʥʠʢʘ ʫ 

ʠʩʪʠʤ 

ɽʚʘʣʫʘʮʠʿʘ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʥʘʢʦʥ ʩʚʘʢʦʛ 

ʢʦʥʮʝʨʪʘ 

12. Реализован 

пројекат „Радост 

даривања“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʠ 

Ăʉʘʙʦʨʦʚʘˁʘñ ʠ 

ʜʨʫʛʠʭ 

ʭʫʤʘʥʠʪʘʨʥʠʭ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʧʨʠʢʫʧˀʝʥʠʤ 

ʩʨʝʜʩʪʚʠʤʘ 

ɿʘʜʚʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʆʛʣʘʩʠ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʧʦʩʝ˂ʝʥʦʩʪʠ ʠ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʅʘʢʦʥ ʩʚʘʢʝ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

13. Реализован 

пројекат „Без 

длаке на увету“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʠ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɿʘʜʚʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʧʦʩʝ˂ʝʥʦʩʪʠ ʠ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʅʘʢʦʥ ʩʚʘʢʝ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

14. Реализован 

пројекат „Први 

кораци на 

концертном 

подијуму“ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʠ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ɿʘʜʚʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʧʦʩʝ˂ʝʥʦʩʪʠ ʠ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʫʯʝʩʥʠʢʘ 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ʅʘʢʦʥ ʩʚʘʢʝ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ 

15. Реализоване 

зимске и летње 

радионице 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʠ 

ʥʘʩʪʘʚʥʠʮʠ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʠ 

ʟʠʤʩʢʠʭ/ʣʝʪˁʠʭ 

ʨʘʜʠʦʥʠʮʘ 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʇʨʦʮʝʥʘ 

ʟʘʜʦʚʦˀʩʪʚʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 
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16. Интензивирана 

сарадња са 

локалном 

заједницом, 

удружењима и 

установама 

културе 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ, 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠʤʘ 

ʐʢʦʣʩʢʘ ʬʦʪʦ 

ʠ ʚʠʜʝʦ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʆʛʣʘʰʘʚʘˁʝ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

17. Реализована 

сарадња са 

ЗМБШС 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ, 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠʤʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʧʨʦʛʨʘʤʘ 

ʢʦʥʮʝʨʘʪʘ 

ʩʝʢʮʠʿʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

18. Реализована 

сарадња са 

иностранством 

ʇʨʦʿʝʢʪʥʠ ʪʠʤ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠʤʘ 

ʐʢʦʣʩʢʘ ʬʦʪʦ 

ʠ ʚʠʜʝʦ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʆʛʣʘʰʘʚʘˁʝ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

19. Повећан број 

награда ученика на 

такмичењима 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʦʩʚʦʿʝʥʠʤ 

ʥʘʛʨʘʜʘʤʘ 

ʫʯʝʥʠʢʘ 

ʉʪʘʪʠʩʪʠʢʝ 

ʦʩʚʦʿʝʥʠʭ 

ʥʘʛʨʘʜʘ ʧʦ 

ʚʝ˂ʠʤʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

20. Успешно 

организована 

такмичења у 

школи 

ʇʨʝʜʩʝʜʥʠʮʠ 

ʩʪʨʫʯʥʠʭ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʤ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʠʤʘ, 

ʙʨʦʿʫ ʢʘʥʜʠʜʘʪʘ 

ʐʢʦʣʩʢʘ ʬʦʪʦ 

ʠ ʚʠʜʝʦ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʆʛʣʘʰʘʚʘˁʝ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

21. Корелација 

индивидуалне 

наставе и наставе 

солфеђа 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɿʘʩʪʫʧˀʝʥʦʩʪ 

ʧʘʥʦʘ ʩʘ 

ʛʨʘʜʠʚʦʤ ʠʟ 

ʩʦʣʬʝʹʘ ʫ ʩʚʠʤ 

ʫʯʠʦʥʠʮʘʤʘ 

ʇʦʩʝʪʘ 

ʥʘʩʪʘʚʠ 

ʄʘʪʝʨʠʿʘʣʠ 

(ʰʪʘʤʧʘʥʠ ʠ 

ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʠ) 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ʇʩʠʭʦʣʦʛ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

22. Неговање и 

унапређивање 

камерне музике 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ  

 

ɽʚʠʜʝʥʮʠʿʘ ʦ 

ʫʢˀʫʯʝʥʦʩʪʠ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʫ 

ʢʘʤʝʨʥʝ ʩʘʩʪʘʚʝ, 

ˁʠʭʦʚʠʤ ʿʘʚʥʠʤ 

ʥʘʩʪʫʧʠʤʘ ʠ 

ʫʯʝʰ˂ʫ ʥʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʠʤʘ. 

ʉʪʘʪʠʩʪʠʢʝ ʦ 

ʿʘʚʥʠʤ 

ʥʘʩʪʫʧʠʤʘ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʥʘʛʨʘʜʘʤʘ ʩʘ 

ʪʘʢʤʠʯʝˁʘ. 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

23. Посећивање 

концерата ван 

школе 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ  

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ; 

ʆʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʝ 

ʛʨʫʧʥʝ ʧʦʩʝʪʝ 

ʢʦʥʮʝʨʪʠʤʘ ʥʘ 

ʂʦʣʘʨʘʮʫ, ʫ ʉʘʚʘ 

ʮʝʥʪʨʫ, ʠʪʜ. 

ɸʥʢʝʪʝ; 

ɺʝʩʪʠ ʥʘ ʩʘʿʪʫ 

ʰʢʦʣʝ; 

ʐʢʦʣʩʢʘ ʬʦʪʦ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

24. Квалитетна 

онлајн настава 

као додатни вид 

мотивације за 

ученике 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ʉʪʨʫʯʥʘ ʚʝ˂ʘ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ  

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ; 

ʂʨʝʠʨʘʥʠ 

ʝʜʫʢʘʪʠʚʥʠ 

ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʠ 

ɸʥʢʝʪʝ; 

ɼʦʩʪʫʧʥʦʩʪ 

ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ ʥʘ 

ʩʘʿʪʫ ʠ 

Yo u T u b e 

ʢʘʥʘʣʫ. 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 
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РАЗВОЈНИ ЦИЉ 4. – ПОБОЉШАЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Транспарентнији 

рад Савета 

родитеља  

ʉʘʚʝʪ ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʅʘʩʪʘʚʥʠʯʢʦ ʚʝ˂ʝ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ɺʝ˂ʠ ʙʨʦʿ 

ʨʘʦʜʠʪʝˀʩʢʠʭ 

ʩʘʩʪʘʥʘʢʘ; 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ 

ʨʦʜʠʪʝˀʩʢʠʭ 

ʩʘʩʪʘʥʘʢʘ; 

ɸʥʢʝʪʝ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

2. Унапређено 

информисање 

различитих 

интересних група 

о свим 

аспектима рада 

школе 

ʇʩʠʭʦʣʦʛ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

 

ɸʞʫʨʥʦ 

ʠʩʪʠʮʘˁʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʘ ʥʘ 

ʦʛʣʘʩʥʠʤ 

ʪʘʙʣʘʤʘ, ʩʘʿʪʫ, 

ʌɹ ʩʪʨʘʥʠʮʠ ʠ 

Yo u T u b e  ʢʘʥʘʣʫ 

ʰʢʦʣʝ; 

ɿʘʚʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʥʘʚʝʜʝʥʠʭ 

ʤʝʜʠʿʘ; 

ɸʥʢʝʪʝ 

ʊʠʤ ʟʘ 

ʩʘʤʦʚʨʝʜʥʦʚʘˁʝ, 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 

 

РАЗВОЈНИ ЦИЉ 5. – ПРОШИРЕЊЕ ШКОЛЕ 

РЕЗУЛТАТ НАДЛЕЖНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ МЕТОДЕ КО? КАДА? 

1. Проширено 

издвојено одељење 

у Миријеву 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ 

ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

ʐʢʦʣʩʢʠ ʦʜʙʦʨ 

ʃʦʢʘʣʥʘ ʟʘʿʝʜʥʠʮʘ 

ʆʪʚʦʨʝʥ ʚʝ˂ʠ 

ʙʨʦʿ ʢʣʘʩʘ; 

ɿʘʜʦʚʦˀʩʪʚʦ 

ʫʯʝʥʠʢʘ ʠ 

ʨʦʜʠʪʝˀʘ 

ʇʨʝʛʣʝʜ 

ʰʢʦʣʩʢʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ 

ɸʥʢʝʪʝ 

ɸʢʪʠʚ ʟʘ ʐʈʇ, 

ɻʦʜʠʰˁʝ 
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 2022/23. 

¶ Стручни актив за развој школског програма – Катарина Милетић, координатор; Катарина 

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

Кованџић. 

¶ Стручни актив за школско развојно планирање – Александра Лазаревић, коорд.; Катарина 

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

Поповић, Милана Бенедек, Снежана Шипић, Милица Радојевић, Катарина Милетић, Јована 

Гацин Станковић, Јелена Жикелић, представник СР; Татјана Бенак, представник ЛС. 

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

Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Марија Милосављевић, Александар Николић, 

представник родитеља, Оливера Викторовић, представник ЛС. 

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

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

Путилов, Зорана Лончар, представник родитеља, Татјана Бенак, представник ЛС. 

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

Милица Радојевић, Иван Љуба, Милана Бенедек, Мелита Жугић, представник родитеља, 

Татјана Бенак, представник ЛС. 

¶ Стручни тим за професионални развој – Теодора Ђокић, координатор, Катарина Врачар, 

Љиљана Тодоровић, Петар Ковачевић, Никола Павловић, Даша Плазинић, Персида 

Поповић, Катарина Станковић, представник родитеља, Милош Игњатовић, представник ЛС. 

¶ Стручни тим за инклузивно образовање – Јована Гацин Станковић, координатор; 

Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Иван Љуба, Марија Родић, Слободан 

Милановић, представник родитеља, Оливера Викторовић, представник ЛС. 

¶ Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – 

Теодора Ђокић, коорд.; Катарина Врачар, Јелена Рајић, Милица Радојевић, Аница Чокић-

Петровић, Јелена Ристић Јоцић, Јована Гацин Станковић, Данило Томић, секретар, Јасмина 

Јовић, представник родитеља, Милош Игњатовић, представник ЛС 

¶ Стручни тим за развој међупредметних компетенција – Слободанка Симић Новчић, 

координатор; Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Марија Милосављевић, Персида Поповић, 

Душанка Живановић, представник родитеља, Оливера Викторовић, представник ЛС. 

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

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

Родић. 
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ЧЛАНОВИ ТИМОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ, САРАДЊЕ И ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ 

ʇʈʆɱɽʂʊʀ 

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

¶ „Музички загрљај“ – Радмила Кнежевић и Јелена Рајић; 

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

свог већа; 

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

неког од колега са свог већа; 

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

да задуже неког од колега са свог већа; 

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

задуже неког од колега са свог већа; 

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

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

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

¶ „Примењена музика“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић и председници стручних већа који 

могу да задуже неког од колега са свог већа; 

¶ „Радост даривања“ – Јелена Милојевић, Александра Лазаревић и председници стручних 

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

¶ „Без длаке на увету“ – Милана Бенедек и Јелена Милојевић 

¶ „Први кораци на концертном подијуму“ – Мирослав Босанац, Јелена Ристић Јоцић и 

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

ʉɸʈɸɼɳɽ 

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

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

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

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

свог већа; 

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

свог већа; 

¶ Сарадња са високошколским установама – Јована Гацин и Биљана Марјановић; 

¶ Сарадња са иностранством – директор Катарина Врачар, Александар Буркерт и 

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

ʆʈɻɸʅʀɿɸʎʀʆʅʀ ʆɼɹʆʈʀ ʊɸʂʄʀʏɽɳɸ 

¶ Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ и Међународно 

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

Буркерт, Јелена Вујновић и Теодора Ђокић; 

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

чланови стручног већа гудача са координатором Јеленом Рајић, психолог Теодора Ђокић. 

ʇʈʆʄʆʎʀɱɸ ʐʂʆʃɽ 

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

¶ Летопис: психолог Теодора Ђокић и Јована Гацин. 
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11. РЕСУРСИ 

11.1. Људи 

Наставно особље 

Б
р

о
ј 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Ваннаставно особље 

Б
р

о
ј 

за
п

о
сл

ен
и

х
 

Професори теоретске наставе 6 Педагошки руководиоци (директор) 1 

Професори индивидуалне наставе 46 Секретар 1 

Стручно веће за клавир 16 Стручни сарадници (психолог и нототекар) 2 

Стручно веће за хармонику 3 Административно-финансијски радници 2 

Стручно веће за дувачке инструменте 7 Радници на одржавању чистоће 3 

Стручно веће гудачке инструменте 11 Остали радници (домар) 1 

Стручно веће за гитару 5   

Клавирски сарадници 4   

Стручно веће за соло певање 1 УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 63 

 

р. 

бр. 

Презиме и име 

запосленог 

Степен 

стручне 

спреме 

Основ 

запослења 

Радно време 

на које је 

ангажован % 

Врста 

стручности 

1. Врањеш Сара VII /1 /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

2. Ковачевић Милица VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

3. Љуба Иван VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

4. Марјановић Биљана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

5. Миодраг Емилија VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ ʠ 

ʢʦʨʝʧʝʪʠʪʦʨ 

6. Плазинић Љубинка VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

7. Поповић Марина VII /1 /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

8. Поповић Персида VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

9. Путилов Белинда VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ ʠ 

ʫʧʦʨʝʜʥʦʛ ʢʣʘʚʠʨʘ 

10. Рашковић Ана VII I  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

11. Симић Леа VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

12. Трбојевић Наталија VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 
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13. Калинић Маријана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

14. Гобељић Мирослав VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

15. Босанац Мирослав VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

16. Гацин Станковић Јована VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

17. Кованџић Лазар VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

18. Лазаревић Саша VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

19. Рајић Јелена VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

20. Вукотић Јелена VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʝ ʠ 

ʜʠʨʠʛʝʥʪ ʦʨʢʝʩʪʨʘ 

21. Кнежевић Радмила VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʦʥʯʝʣʘ 

22. Бенедек Милана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʛʠʪʘʨʝ 

23. Милојевић Јелена VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʛʠʪʘʨʝ 

24. Ивановски Бојан VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʛʠʪʘʨʝ 

25. Драгичевић Вук VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʛʠʪʘʨʝ 

26. Поповић Александар VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʭʘʨʤʦʥʠʢʝ 

27. Тодоровић Љиљана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʭʘʨʤʦʥʠʢʝ 

28. Вујновић Јелена VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʬʣʘʫʪʝ 

29. Милосављевић Марија VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʬʣʘʫʪʝ 

30. Гњатовић Драган VII /1 /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʨʠʥʝʪʘ 

31. Шипић Снежана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʩʦʣʦ ʧʝʚʘˁʘ 

32. Гњатовић Емоке VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 5 0  ʧʨʦʬ. ʦʙʦʝ 

33. Лазаревић Александра VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ 

34. Радојевић Милица VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ 

35. Ристић Јоцић Јелена VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ ʠ 

ʧʨʠʧʨʝʤʥʠ ʨʘʟʨʝʜ 

36. Терзић Јелена VII /2  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ ʠ 

ʜʠʨʠʛʝʥʪ ʭʦʨʘ 

37. Цветковић Биљана VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ 

38. Родић Марија VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʢʦʨʝʧʝʪʠʪʦʨ 

39. Чокић Петровић Аница VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʢʦʨʝʧʝʪʠʪʦʨ 

40. Врачар Катарина VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ɼʠʨʝʢʪʦʨ 

41. Томић Данило VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʉʝʢʨʝʪʘʨ 

42. Тадић Ружица VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʰʝʬ 

ʨʘʯʫʥʦʚʦʜʩʪʚʘ 

43. Ђокић Теодора VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʩʠʭʦʣʦʛ 

44. 
Симић Новчић 

Слободанка 
VII /1  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʥʦʪʦʪʝʢʘʨ 

45. Ерцег Верица IV  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  
ʙʣʘʛʘʿʥʠʢ 

ʘʜʤʠʥ. ʨʘʜʥʠʢ 
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46. Милић Саша IV  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 5 0  ʜʦʤʘʨ 

47. Тодосић Златка I  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʩʧʨʝʤʘʯʠʮʘ 

48. Сарић Данијела I  ʥʝʦʜʨʝʹʝʥʦ 5 0  ʩʧʨʝʤʘʯʠʮʘ 

49. Плазинић Даша VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

50. Милетић Катарина VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

51. Ковачевић Петар VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

52. Алексић Војин VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʚʠʦʣʠʥʝ 

53. Павловић Никола VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʭʘʨʤʦʥʠʢʝ 

54. Микетић Милош VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʬʣʘʫʪʝ 

55. Раичевић Александра VII /1  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʧʨʦʬ. ʩʦʣʬʝʹʘ 

56. 
Рисимић - Миловановић 

Драгана 
I  ʦʜʨʝʹʝʥʦ 1 0 0  ʩʧʨʝʤʘʯʠʮʘ 

57. Дајић Вук VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʧʨʦʬ. ʪʨʫʙʝ 

58. Кондић Ненад VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʧʨʦʬ. ʛʠʪʘʨʝ 

59. Динић Радмила VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʢʦʨʝʧʝʪʠʪʦʨ 

60. Медошевић Милан VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʢʦʨʝʧʝʪʠʪʦʨ 

61. Симоновић Немања VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʧʨʦʬ. ʢʣʘʚʠʨʘ 

62. Ранчић Магдалена VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʧʨʦʬ. ʢʦʥʪʨʘʙʘʩʘ 

63. Буркерт Александар VII /1  

ʫʛʦʚʦʨ ʦ 

ʠʟʚʦʹʝˁʫ 

ʥʘʩʪʘʚʝ 

3 0  ʧʨʦʬ. ʬʣʘʫʪʝ 
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11.2. Простор 

Матична зграда школе – Ватрослава Јагића 5. – година изградње зграде 1920. 

Приземље m2 I спрат m2 

Учионица 1 18 Учионица 12 18 

Учионица 2 55 Учионица 13 18 

Учионица 3 13 Учионица 14 18 

Учионица 4 13 Учионица 15 15 

Учионица 5 20 Учионица 16 13 

Учионица 6 20 Учионица 17 18 

Учионица 7 13 Свечана сала 111 

Учионица 8 13 Директор 20 

Учионица 9 15 Секретар 13 

Учионица 10 33 Рачуноводство 13 

Учионица 11 18 Велики ходник 73 

Зборница 18 Мали ходници 14 

Велики ходник 73 Санитарни чвор 18 

Мали ходници 16 Степениште 18 

Санитарни чвор 18 Укупна површина: 

нето – 806 m2 

бруто – 1379 m2 

Степениште 18 

Котларница 52 

 

Издвојено одељење Миријево – Школски трг 2 – коришћење простора МЗ „Миријево“ 

Просторија m2 Просторија m2 

Учионица за индивидуалну наставу 1 22.54 Мушка гардероба и тоалет 11.87 

Учионица за индивидуалну наставу 2 10.39 Женска гардероба и тоалет 15.34 

Учионица за групну наставу 27.84 Укупна површина: 

158.23 m2 Концертна сала 70.25 

 

Издвојено одељење Мали Мокри Луг – Булевар краља Александра 525 – коришћење 

простора ОШ „Драгојло Дудић“ 

Просторија m2 Просторија m2 

Учионица за индивидуалну наставу 1  Тоалет  

Учионица за индивидуалну наставу 2  Укупна површина: 

 Учионица за групну наставу  
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Опрема 

Инструмент ком. Инструмент ком. 

Клавир 26 Флаута 16 

Клавинова „Јамаха“ 1 Кларинет 10 

Виолина 66 Обоа 6 

Виола 4 Труба 5 

Виолончело 16 Тромбон 1 

Контрабас са гудалом 2 Фагот 3 

Гитара 4 Хорна 4 

Хармоника 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




