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На основу чл. 62. ст. 3., т. 15. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13") Школски одбор 
Школе за основно музичко образовање у Кули, на седници одржаној 
12. септембра 2014. године 
 
 
 
 
 

у   с   в   о   ј   и   о       ј   е 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 
 
 

 
Округ, општина и место: Западнобачки, Кула, Кула 
Име школе:  Школа за основно музичко образовање 
Адреса школе:  Лењинова 17, 25230 Кула 
МБ, ПИБ, ЈБКБС (ЈББК) 08005222, 100262846, 01657 
Телефон и факс: телефон: 025 722 327    факс: 025 722 327 
е-маил адреса:  somokula@open.telekom.rs 
Интернет презентација: www.somokula.edu.rs  
Број издвојених одељења: 1 (једно) 
Адреса издвојеног одељења: Русинска 65, 25233 Руски Крстур 
Тел. и факс издв. одељења: нема, нема 
е-маил издвојеног одељења:  somo.r.krstur@gmail.com 

 
 
 
Садржај извештаја: 
 
1. Организациони и просторни услови рада школе 
2. Материјално-технички услови рада школе 
3. Кадровски услови рада школе 
4. Реализација образовно-васпитног рада у шк. 2013/2014. г. 
5. Рад наставничког већа и стручних стручних већа предмета у 2013/2014. г. 
6. Остваривање школског развојног плана у шк. 2013/2014. г. 
7. Рекапитулација 
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1. Организациони и просторни услови рада 
 
 Школа своју делатност обавља у матичном одељењу у Кули и у издвојеном 
одељењу у Руском Крстуру. 

Матично одељење школе је смештено у десном крилу зграде Дома пионира у 
Кули, улица Лењинова, бр. 17. Улаз 1 води до просторија на првом спрату, на коме 
се налази 6 кабинета за индивидуалну наставу, зборница, канцеларија управе 
школе, санитарне просторије, приручна кухиња и ходник-остава. На Улазу 2, (улаз 
из дворишта - приземље), налазе се две учионице солфеђа, концертна сала, 
ходник/хол и санитарни чвор.  

 
• Почетак школске 2013/2014. године дочекан је у уређеном простору. 
• Грејна инсталација је радила без застоја и кварова. 
• Санитарни и противпожарни уређаји су у исправном стању и одржавају се у 

складу са важећим прописима из ових области.  
• Електрична инсталација и светлећа тела су у складу са прописима и у току 

протекле године функционисали су без кварова.  
• Цео простор матичног одељења школе је обезбеђен противпровалним алармним 

системом 
• Матично одељење школе располаже системом интерног видео надзора са  14 

камера које снимају у режиму бесконачне петље.  
• Интервентни надзор (ФТО) објекта врши фирма “Стар Мастер” из Куле. 

 
Издвојено одељење школе у Руском Крстуру (од августа 2008. године) ради 

под кровом основне и средње школе “Петро Кузмјак”. Одељење има посебан улаз, 
учионицу за солфеђо и два кабинета за индивидуалну наставу, просторију за 
компјутерску опрему и санитарни чвор. Све просторије имају довољно дневног 
светла а електрично осветљење је и овде усклађено са важећим стандардима. 
Обезбеђен је довољан број противпожарних апарата. Простор је делимично 
обезбеђен системом видео надзора школе “Петро Кузмјак”.  

  
  
2. Материјално-технички услови рада 
 

У шк. 2013/2014. г. школа је проширила свој фонд музичких инстумената 
средствима, искључиво родитељских, донација. Купљено је: 

 
• две нове тамбуре прим 
• један нов кларинет 
• две половне хармонике (једна од 80 басова и једна од 48 басова) 
 
 
Школа данас располаже следећим инвентаром музичких инструмената: 
• 1 кратки концертни клавир марке "Förster", у концертној сали школе 
• 1 кратки концертни клавир марке "Естонија", у концертној сали школе 
• 6 пијанина (4 Petrof, 1 Förster, 1 Rösler) (један новији) 
• 5 електричних (дигиталних) клавира - 3 "Yamaha" и 2 "Casio" (три новија) 
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• 28 виолина величина 1/4 до 4/4 (20 новијих) 
• 14 кларинета (од тога 9 новијих) 
• 23 тамбуре (13 новијих) 
• 2 трубе (од тога 1 новија) 
• 36 хармоника (ни једна новија) 
(* - под новијим инструментом се подразумева набавка у последњих 12 година;) 
 
 Нототека школе се редовно допуњује новим примерцима, оригиналима и 
копијама. Школа има устаљену праксу (која досеже уназад више од 25 година) да 
својим ученицима набавља и бесплатно изнајмљује сав основни уџбенички 
матријал - сви ђаци добијају од школе на коришћење основне уџбенике за 
инструмент и солфеђо, а фотокопира се (такође бесплатно) само неколико листова 
годишње, од нота које нису доступне у редовним издањима.  
 Фонографска издања се такође константно замењују и допуњују ЦД  и, 
новијим, дигитализованим издањима (у облику компјутерских архива). Школа 
поседује већи део музичких издања Завода за уџбенике и наставна средства из 
Београда. Наставници и ученици, као и пријатељи и гости школе, често донесу или 
поклоне новија ЦД издања. Школска фонотека је у значајној мери проширена 
дигитализованим снимцима аудио издања доступних са интернета. 
 Наставничка библиотека је у протеклој школској години врло скромно 
допуњена, искључиво поклон примерцима кљига и нотних издања.  
 Сви одржани ученички целовечерњи концерти су снимљени школском 
дигиталном видео камером марке “Sony” са савременим системом снимања на 
сопствени тврди диск, чиме је избегнута потреба за куповањем трака, као и 
значајно скраћено време за пребацивање снимљеног видео материјала на ПЦ 
рачунар и израде ДВД диска. Сви снимци (до сада је снимљено 93 целовечерњих 
концерата) су, у облику готовог ДВД-а спремног за репродукцију на било ком ДВД 
уређају, бесплатно су доступни заинтересованим ученицима и њиховим 
родитељима, уз услов да се у школу донесе празан ДВД диск на који се копија 
снима. Ова услуга је наишла на добар пријем код ученика и, разумљиво, њихових 
родитеља (сваки концерт ученика школе се копирањем умножава у просеку 10 до 
15 пута), а са стране школе се стално наглашава да је свима нама у интересу да се 
овако снимљен материјал учини доступним што широј јавности. Са те стране се 
куповина камере показала као изузетно добра инвестиција. Тако се, коначно, трајно 
у времену и слици, бележи један велики рад и труд како самих ученика тако и 
наставника и стиче се могућност проучавања оваквог рада за сваку годину за коју 
су снимци урађени. (У школи се снима сваки традиционални концерт ученика, и 
сви концерти класа, као и концерти гостију ако исти то затраже и дозвољавају.) 
Ово је велики напредак у чувању интерпретација и поставки композиција, може да 
се реализује уз минималне трошкове али захтева доста времена и неопходно је 
планирање ове активности. 
 Опрема за снимање ће тек добијати на значају а тражиће се и додатна 
улагања. Оваква улагања су предвиђена и у новом петогодишњем развојном плану 
школе као и у склопу опремања концертне сале опремом за аудио и визуелна 
снимања а предметом су и конкурисања на свим текућим и будућим конкурсима од 
стране локалне и шире заједнице. На жалост, протекла школска година није донела 
напредак у овом сегменту улагања услед врло ограниченог сопственог буџета који 
је потрошен на друге приоритете. 
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 Опремљеност информационо-комуникационом опремом: у матичној 
школи у Кули сви кабинети, зборница, канцеларија управе школе, обе учионице 
солфеђа и концертна сала школе су опремљени ПЦ рачунаром новије Intel Core-2 
класе, који се редовно одржавају и чији основни делови се повремено и 
ревитализују (замењују новијим и савременијим компонентама - матична плоча, 
процесор, количина радне меморије и дискови); даље, школа располаже са шест 
штампача, од који је један матрични, један колор-ласерски, један црно-бели 
ласерски и 3 мултифункционална, од који један новији Konica Minolta А3 формата - 
ради се о црно-белим ласерским штампачима који имају и функцију скенирања и 
фотокопирања; школа располаже и са једним скенером а сви рачунари (14) су 
опремљени и УПС уређајима чиме је обезбеђена заштита од нестанка струје и 
пренапона у мрежи; недостаје дигитални фотоапарат али се његова набавка 
планира у току следеће школске године; (за потребе фотографисања се увелико 
користе мобилни телефони, и приватни дигитални фото-апарати); интернет 
Телеком-АДСЛ приклључак је, бежично, повезан са свим рачунарима (12) у 
матичном одељењу школе. Куповином још три рачунара, спровођењем кабла 
дужине 110 метара до просторија у приземљу на другом улазу и уградњом 
додатног рутер уређаја, сав простор матичног одељења је опремљен ИКТ опремом 
и покривен АДСЛ сигналом, тако да је интернет доступан у простору целог 
матичног одељења. Издвојено одељење у Руском Крстуру има АДСЛ интернет везу 
преко АДСЛ прикључка школе "Петро Кузмјак". 
 Са задовољством желим да истакнем да сви запослени примењују 
могућности рачунара у обављању својих радних задатака (за сада у области 
администрације, планирања, писања припрема за своје часове, интернет претрага и 
е-маил-а, друштвеног умрежавања и друге видове комуникације). Устаљено је 
рачунарско планирање на годишњем и оперативном месечном нивоу, као и писање 
припрема за часове на рачунару чиме се једно велико педагошко искуство, које 
постоји у школи, чини доступнијим и лакшим за претраживање и коришћење у 
свакодневном раду. 

Школа своје виталне административне функције, као што су евиденције, 
кореспонденција, рачуноводство и књиговодство, као и електронску збирку 
прописа такође рачунарски води. (На жалост, школа је одбијена на конкурсу 
"Дигитална школа", током септембра 2010. г., уз образложење да у том конкурсном 
кругу није било предвиђено опремање музичких школа рачунарским учионицама 
или, барем, лаптопом и дигиталним пројектором, као и да се сматра да су ученици 
музичке школе покривени опремањем у својим матичним основним школама - ово 
је стандардна аргументација годинама коришћена од стране надређених 
министарстава и секретаријата и само је доказ да се музиче школе константно 
маргинализују, при чему, неретко, високи званичници министарстава дају медијске 
изјаве како музичке школе несразмерно много коштају, а да ни једном још нису 
наведене и неке конкретне бројке. Пошто је јасно стављено до знања да не треба 
ништа да очекујемо од конкурса  дигитализације школа (осим обавеза које ће 
донети нов ЈИСП систем Министарства просвете и науке и технолошког развоја, до 
танчина најављен најновијим изменама Закона о основама система образовања и 
васпитања, објављеним у јулу 2011. и допуњеног 2013. године - Сл. Гл. РС 52/11 и 
55/13), школа је одвојила средства и уместо куповине инструмената, школа је у 
потпуности опремљена и рачунарима.) Овај потенцијал је проширен куповином 8 
дигиталних табли за цртање и 2 контролер клавијатуре.  
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Школа је, добијањем АДСЛ прикључка, регистровала нов е-маил налог 
somokula@open.telekom.rs који има знатно бржи проток и омогућава 
комуникацију и са великим додацима електронским порукама, што се у последње 
време обилато користи и од стране Покрајинског секретаријата за образовање и, 
свакодневно, од стране Школске управе у Сомбору, као и сопствени Wеб-сајт са 
адресом www.somokula.edu.rs . Ова интернет адреса је регистрована на годишњем 
нивоу. Малу нелагодност изазива поскупљење трошкова одржавања ове интернет 
презентације, јер је уведена годишња претплата за задржавање имена у режиму 
приоритетног корисника. Сама презентација је у току 2013/2014. школске године 
реактивирана и располаже свим обавезним (законима прописаним) садржајима, 
интерактивно је доступна и тежи да постане важан комуникациони канал. Судећи 
по приспелим коментарима, презентација је, технички говорећи, глобално видљива 
и наилази на одобравање и подршку. Мана презентације је да није довољно ажурна 
из простог разлога што није довољно особа укључено у овај посао а једна особа 
(директор школе и у улози веб-администратора) то све не може да стигне. Ово ће 
бити исправљено у току наступајуће школске године.  
 
 
3. Кадровски услови рада 
 
 У школској 2013/2014. години у школи је радило четрнаест наставника са 
пуним радним временом, од тога четири наставника на одређено време. Од ових 
четрнаест наставника десет има високу стручну спрему (и сви имају наставичку 
лиценцу) а четири средњу стручну спрему. Сви наставници су своје обавезе и 
радне задатке извршавали савесно и максимално ангажовано а неколико 
изгубљених радних дана (углавном због болести или боловања због неге детета) 
наставници су, без изузетка, сами надокнадили. Због породиљског одсуства, 
ангажован је наставник за замену класе тамбуре. Кадровска заступљеност и 
реализација радних часова наставника исказана је у посебним табелама које су 
саставни део овог извештаја.  
 Стручном усавршавању наставника се у школи посвећује посебна пажња. 
Заступљени су били следећи облици: индивидулано усавршавање и групни одласци 
на значајнија такмичења на којима смо имали и наступе наших ђака. Стручног 
усавршавања по избору акредитованог програма је било у смањеном обиму (6 
наставника је учествовало на једном семинару са укупно остварених 48 сати). За 
овај семинар прибављена су и прописана уверења, која се чувају у појединачном 
досијеу сваког запосленог. На основу спроведене анкете сачињен је, од стране 
наставничког већа разматран, и од Школског одбора усвојен План стручног 
усавршавања. Проблем финансирања ових семинара био је изражено присутан и у 
протеклој години. 
 С друге стране, и дугорочно гледано, школа сада има просторне услове,  
могућности и жељу да постане регионални центар за стручно усавршавање 
наставника музичких школа и наставника музичке културе. Опремање концертне 
сале за предавања и семинаре се планира и биће реализовано у склопу опремања 
аудио-визуелним средствима (набавка лаптоп рачунара је покренута крајем јуна и 
биће реализована до краја календарске године; остаје да се реши набавка 
дигиталног пројектора и/или сличног уређаја). 
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4. Реализација образовно-васпитног рада 
 
 Реализација планираног програма рада школе у школској 2013/2014. години 
одвијала се према планираној динамици  и без одступања. Све активности су 
реализоване, мањак часова има само код индивидуалне наставе и припадајуће 
припреме, (5 ученика  је напустило школу пре краја школске године) без 
могућности (и потребе) да се ти часови надокнаде. Наставницима је због ових 
исписа смањивана зарада на месечном нивоу а са друге стране изостанак 
активности је компензован држањем додатних и допунских часова у обиму већем 
од планираног.  
 Школску годину је успешно завршило 150 ученика од чега је 62 са 
одличним, 40 са врло добрим, 8 са добрим успехом, 1 са довољним општим 
успехом и 39 ученика првог разреда је успешно завршило разред али нема изражен 
општи успех због саме природе описног оцењивања. 2 ученика имају негативан 
успех али су изгубили право да понављају разред јер су исти разред понављали и 
прошле школске године. Девет ученика својевољно није приступило годишњем 
испиту, самим тим није завршило разред и није поново уписало исти разред. 
Укупан број изостанака (збирно за оба полугодишта) је 1307 часова (1245 
оправданих и 62 неоправданих). Сви ученици су са примерним владањем. 
Похвалницу школе, која се додељује за просек оцена 5,00 добило је 63 ученика 
(похвалницу школе су добили и сви ученици првог разреда који су из оба предмета 
- инструмент и солфеђо - имали описну оцену "веома успешан") а диплому школе 
која се додељује за изузетне резултате постигнуте у току школске године добило је 
18 ученика који су учествовали на 7 такмичења и освојили  24 награде. 
 Детаљнији приказ успеха ученика по разредима и предметима се налази у 
табелама у прилогу овог извештаја - табеле 2 и 3, а табела 4 садржи податке о 
такмичењима и освојеном наградама. 
  
 Такмичења и освојене награде 
 

На почетку школске године планирано је да школа учествује на 7 такмичења, 
од којих на 4 већ традиционално учествује а на осталиима у последњих десетак 
година. Због саме организације такмичења а и приоритета који рад са такмичарима 
намеће незнатно је измењен план учешћа. 

Детаљне информације о такмичарима, наградама, броју бодова, разредности 
и ангажованим наставницима налазе се у табели 4, у прилогу овог извештаја. Ове 
године школа је имала 18 такмичара који су учествовали на 7 такмичења и 
освојили су 24 награде - (8 првих награда, 8 других и 8 трећих награда). И ове 
године смо се држали модела да се у нашој школи сваком ученику даје шанса да 
изађе на неко такмичење које не мора одмах бити републичког ранга али зато 
захтева да и ученик и наставник додатно раде, а остварен успех најречитије 
показује да резултати таквог рада не изостају. Идеју (такмичења Фантаст 2014 - 
трећа година одржавања), да се организују такмичења за најмлађи узраст ђака 
музичке школе, прихватили смо врло спремно и у нашој школи, а резултати 
показују да се ради о иницијативи која има изузетно позитиван ефекат. Оваква 
такмичења ћемо планирати и подржавати и у будуће. 
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Концертна делатност и друга јавна културна делатност школе 
 
Концертна сала музичке школе је, и у својој седмој пуној концертној сезони, 

била центар културног догађања у области целовечерњих концерата и књижевних 
вечери. И протекле школске 2013/2014. године концертну понуду смо вишеструко 
конципирали – прво су то били концерти наших ученика, у свим варијантама, 
затим концерти ученика основних и средњих музичких школа Војводине, концерти 
студената музичких академија, концерти професионалних концертних уметника и 
концерти организовани у сарадњи са Културно-просветном заједницом општине 
Кула. Под мотом “дођите у музичку школу на добар концерт” поклонили смо 
нашој широј јавности 29 концерата потпуно бесплатно. У овом тренутку може да се 
констатује да школа успешно организује концертну понуду која далеко 
превазилази уске школске оквире и, као таква, школа се етаблира као простор у 
којем се одвијају квалитетна концертна догађања. И у овом сегменту делатности 
школе се показало да треба дати места импровизацији у организацији и планирању 
јер се само тако може доћи до нових и ненаданих резултата а да се не западне у 
рутину свакодневице. Потрудићемо се да тако и остане.  

Листу одржаних концерата и књижевних вечери садржи табела 8 у прилогу 
овог извештаја. 

У сарадњи са Културно-просветном заједницом општине Кула одржане су, и 
протекле школске године, у веома пријатној атмосфери наше концертне сале, 3 
књижевнe вечери.  

Бројни су били и наступи ученика школе на разним приредбама у другим 
установама образовања и културе. Сумирајући све ово, може се закључити да је за 
нама једна богата и успешна концертна сезона. Богатство, разноврсност и 
учесталост догађаја у нашој сали је и ове концертне сезоне потврдила да је школи и 
широј средини потребна једна оваква концертна сала и потрудићемо се и у будуће 
да овај простор буде константа квалитетне концертне понуде у нашој општини. 
  
 Ученик генерације 
 
 На крају протекле школске 2013/2014. године, наставничко веће школе се 
нашло у врло необичној ситуацији: наиме, анализирајуће резултате завршне 
генерације ученика, дошло се до констатација да у генерацији нема ни једног 
ученика који има 5,00 просек током свог  школовања у школи, да ни један ученик 
завршне генерације није учествовао ни на једном такмичењу у школској 2013/2014. 
години, да је свих 14 ученика у току свог школовања у школи укупно освојило 3 
треће награде и 2 похвале на такмичењима (од тога ни једна на републичком 
нивоу). Стога је наставничко веће школе, на седници одржаној 30. маја 2014. 
године, једногласно одлучило да не додели признање Ученик генерације 2013/2014. 
године. 
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 Сарадња са медијима 
  
 У свим својим активностима које су окренуте према друштвеној средини, 
школа је наилазила на несебичну подршку и у медијској сфери и, у овом извештају 
посебна захвалност припада Радиу "Кула-Кулска комуна", као и двонедељнику 
"Кулска комуна" и њиховим новинарима. Школа такође одличну сарадњу остварује 
и са информативно-пропагандном кућом "Руске слово" из Новог Сада и 
информативном кућом РТВ Војводина. 
 
 
 
5. Рад наставничког већа и стручних актива 
 
 Наставничко веће Школе за основно музичко образовање је радило по плану 
рада који је донело у септембру 2013. године и у потпуности је тај план и 
реализовало. Одржано је укупно девет седница, присутност на седницама се 
кретала између 90% и 100%, рад на седницама је увек био конструктиван и владала 
је увек добра атмосфера. Све планиране тачке дневног реда су реализоване, увек је 
било и додатних питања, тема или понеки проблем али сви су решавани на 
задовољство заинтересованих страна. На седницама је посебно место имала 
анализа активности у процесу самовредновања рада школе о чему се детаљно може 
прочитати у посебном извештају, као и праћење остваривања школског развојног 
плана и тешкоће које га прате у делу где школа зависи од спољних фактора као што 
је општа финансијска ситуација и, у вези с тим, функционисање општинског 
буџета. На рад наставника није било никаквих притужби или жалби а рад у школи 
је обележавала висока радна дисциплина. У ово се директор школе уверавао на 
сваком свом обиласку наставе. 
 Током школске 2013/2014. године у школи су радила три стручна већа 
(актива) – активи наставника клавира, хармонике и солфеђа као и Актив за развојно 
планирање школе. Сваки од актива је радио према плану који су руководиоци 
планирали на почетку школске године и сваки од актива је одржао планиран број 
састанка на којима је поред текућих питања разматрана и стручна и методичка 
тематика. Све ове активности су евидентиране у свескама записника стручних 
актива који се такође уредно воде. 
 
 
6. Остваривање школског развојног плана 
 
 Ступањем на снагу новог Закона о основама система образовања и 
васпитања (Сл. Гласник РС 72/2009, 52/11 и 55/13) остваривање Школског 
развојног плана се разматра и подноси у посебном извештају који разматра и усваја 
Школски одбор школе. На овом месту само желим да упутим да се детаљи могу 
видети у Извештају о остварености Школског развојног плана Школе за основно 
музичко образовање у Кули за школску 2013/2014. годину, која је пета-завршна у 
петогодишњем развојном плану школе, донетом за период 2009 - 2014. Овај план је 
био и предметом непосредног надзора просветног саветника Школске управе 
Сомбор, г-ђе Ксеније Лишчевић, (мај 2010) о чему је такође сачињен посебан 
извештај заведен у Деловодном протоколу школе под бројем 46/2010. 
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7. Рекапитулација 
 
 Сумирајући овај извештај, може да се каже да је за нама једна успешна 
школска година. Као саставни део овог извештаја у прилогу се налази 8 табела које 
статистички приказују активности које су планиране и реализоване у школи. 
Незнатна одступања се могу уочити у реализацији планираних часова, малим 
одступањима од самог планирања, и проширењима планираних активности.  
 Календар рада школе је испоштован по броју наставних дана у потпуности. 
Све законом прописане евиденције, као и неке интерне школске евиденције су 
уредно вођене, ажуриране и прегледане од стране директора и секретара школе.  
 
 
У Кули, 12. септембра 2014. године       Председник Школског одбора 
 
 
         Коларић Весна 
 
 
 
 
 
У прилогу: 
 
1. Табела 1 Бројно стање ученика на крају школске 2013/2014. године 
2. Табела 2 Општи успех, владање и изостанци ученика на крају шк. 2013/2014. г. 
3. Табела 3 Успех ученика по наставним предметима и разредима шк. 2013/2014. г 
4. Табела 4 Такмичења и освојене награде у шк. 2013/2014. г. 
5. Табела 5 Статистике реализације образовно-васпитног рада шк. 2013/2014. г. 
6. Табела 6 Појединачне реализације радних сати наставника шк. 2013/2014. г. 
7. Табела 7 Годишња реализације радних сати директора школе шк. 2013/2014.г. 
8. Табела 8 Преглед концертне и јавне културне делатности у шк. 2013/2014. г. 
 


