ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
К У Л А
Школски одбор Школе за основно музичко образовање, на својој седници
одржаној 13. септембра 2016. године, под тачком дневног реда, на основу чл.
57. ст. 1., т. 2., Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 52/11 i 55/13) усвојио је

Извештај
о остварености
друге године
ШКОЛСКОГ
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

у

2015/2016.
ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Председник Школског одбора,
ШОМО Кула:
___________________________
Биљана Старчевић

У Кули, 13. септембра 2016. године

Приоритет: Отварање нових издвојених одељења школе, у
Црвенки и Сивцу
Отварања нових издвојених одељења у Црвенки и Сивцу није остварено у
току школске 2015/2016. године,јер Уредба о забрани примања у радни
однос,онемогућава сваку иницијативу;осим тога,недостају и средства за
адаптацију простора.

Приоритет: Савремено опремање школског простора
Циљеви: 1. набавка дигиталних клавира - није остварено ( сем поправки и
одржавања већ постојећих)
2. набавка нових или половних хармоника ( није остварено,
оспособљена је једна хармоника на којој је замењен мех )
3. набавка једне дигиталне хармонике (није остварено, )
4. набавка савремене опреме за аудио снимања у концертној
сали ( није остварено )
5. набавка савремене опреме за аудио-визуелну репродукцију (
није остварено, али су набављене две интерактивне табле )
Процес набавке две интерактивне табле од средстава Покрајинског
секретаријата је завршен,табле су у употреби од краја првог полугодишта.
Школа се и ове године пријавила на конкурс Покрајинског секретаријата за
образовање,прописе,управу и националне мањине – националне заједнице за
финансирање набавке опреме за школе,са жељом да се одобре средства за
куповину једне хармонике са конвертором,од 96 басова.Циљ ове набавке је да
се унапреди настава на хармоници,као и да се иде у корак са савременим
трендовима у овој области,како би наши ђаци били конкурентнији на
такмичењима.
На жалост,средства која су нам одобрена,нису довољна за набавку овакве
хармонике.

Приоритет: Увођење нових наставних и ваннаставних садржаја
Циљеви: 1. непосредан рад са ученицима у простору концертне сале (сви
наставници осваривали током целе школске 2015/2016. године)
У нашој школи делује Тим за организацију и спровођење посебних
програма за унапређење образовно – васпитног рада. Тим је донео одлуку да
се,почетком октобра,у току трајања Дечије недеље,одрже неке активности
везане за музику.
Активности су веома успешно реализоване у неколико области:

1.Наставница клавира,Милица Алексић,одржала је предавање – Интернет – мој
добар другар,на ком су присутни били упознати са добрим и лошим странама
интернета.
2.У холу школе је постављена изложба одабраних ликовних радова на тему
„Сликом кроз музику“.Од мноштва приспелих радова,стручни жири је одабрао
најуспешније.Награђеним ученицима су додељене дипломе,а њихови радови су
урамљени и до данас красе зидове школе.
3.Нашу школу су посетила деца из вртића“Колибри“,која су ,уз звуке класичне
музике ,цртала кредама по бетону дворишта музичке школе
4.Дан„У туђим ципелама“ прошао је тако што су ученици старијих разреда
држали часове својим млађим другарима.
5.Веома интересантан,поучан и забаван квиз „Музичка слагалица“обухватио је
16 ученика,а припремили су га наставници солфеђа.

2. непосредне припреме ученика за такмичења у концертном
простору (остваривали су сви наставници који су припремали децу за
такмичења,нарочито у другом полугодишту) . У марту месецу су одржана и два
концерта такмичара врбаске и наше музичке школе.
3. проширење промотивне концертне делатности школе
Ученици наше школе промовисали су делатност наше школе наступима
такмичара у Врбасу,промотивним концертима за прваке и децу из вртића.Две
ученице хармонике веома успешним наступом,лепо су представиле школу на
концерту хармоникаша Војводине у јуну месецу у Бачкој Тополи.
4. организовање јавне концертне делатности
( Током целе школске 2015/2016 године организована је јавна
концертна делатност )

У Кули, 13. септембра 2016. године.

Председник Актива
за школско развојно планирање
___________________________
Тамара Лукач

