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2.1 АНАЛИЗА  СТАЊА У ШКОЛИ - СНАГЕ И СЛАБОСТИ 
 
Снаге наше школе:  
• већином високостручни наставни кадар 
• наставници који немају високо образовање такође уживају реноме стручних 
кадрова 

• сви наставници су стручњаци признати у широј друштвеној заједници 
• наставници су отворени и спремни за даље усавршавање и проширење 
сопствених знања и вештина 

• наставници су отворени и спремни за сарадњу са родитељима ученика 
• школа негује отворену и сталну сарадњу са другим установама у области 
образовања и културе 

 
Слабости наше школе: 
• непостојање издвојених одељења у Црвенки и Сивцу и поред вишегодишњег 
настојања да се исто (барем у Црвенки) формира а постоји и велика база ђака и 
изражен родитељски и шири друштвени интерес да се одељења формирају 

• недовољна опремљеност школе савременим и квалитетним музичким 
инструментима и другим савременим наставним средствима 
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2.2 УТВРЂИВАЊЕ  РЕСУРСА  ШКОЛЕ  И  СРЕДИНЕ 
 
Чиме располажемо (Ресурси школе) 
 
Наставници: 
• 11 са високом школском спремом 
• 4 са средњом стручном спремом 
 
Простор: 
• Школа своју делатност обавља у матичном одељењу у Кули и издвојеном 
одељењу у Руском Крстуру. Школа нема сопствене зграде, него је корисник 
простора у згради Дома пионира у Кули и основне и средње школе "Петро 
Кузмјак" у Руском Крстуру 

• Школа има 1 концертну салу, укупно 8 кабинета за индивидуалну наставу 
инструмента и 3 учионице за групну наставу 

 
Опрема: 
Музички инструменти: 
• 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) 
• 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;) 
 
Информатичка опрема: 
• 14 рачунара - сви новије Core 2 класе 
• 1 Epson иглични штампач 
• 1 HP црно-бели ласерски штампач 
• 2 HP мултифункцијска уређаја (копир, скенер, ласерски штампач) 
• 1 Konica Minolta Bizhub 164 A3 мултифункцијски уређај (црно-бели копир, 
скенер, ласерски штампач) 

• 1 Epson колор ласерски штампач 
• 1 HP скенер 
• 15 УПС уређаја 
 
Аудио и видео опрема: 
• 1 Yamaha миксета - 10 канала 
• 2 Shure инструментална микрофона 
• 1 Sony дигитална видео камера 
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Финансијска средства: 
• у делу финансирања зарада запослених, школа се финансира из буџета 
Републике  Србије 

• део материјалних трошкова финансира буџет локалне самоуправе општине 
Кула 

• сви остали трошкови финансирају се из добровољне донације родитеља 
ученика и у последње време они су постали неопходни да би школа затворила 
своју годишњу финансијску конструкцију 

 
Ресурси средине: 
• матично одељење, као и издвојено одељење школе налазе се у строгом центру 
места 

• од установа културе постоје градска библиотека, градска галерија, културни 
центар, дом културе 

• локалне основне и средње школе 
• локална радио и ТВ станица и новине 
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2.3 МИСИЈА  ШКОЛЕ 
 
Мисија наше школе је да негује, развија и унапређује посебно музичко 
образовање и васпитање на целом подручју општине Кула. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 
• желимо да посебно музичко образовање и васпитање постане доступно, у 
облику издвојених одељења школе, и у Црвенки и Сивцу 

• желимо да унапредимо ниво знања и вештина које се стичу у нашој школи 
• желимо да наставимо савремено опремање нашег школског простора 
• желимо да наша концертна сала настави да буде место окупљања ученика, 
родитеља и свих других љубитеља квалитетних музичких приредби 

• желимо да проширимо организаторску концертну делатност и, са нашом 
концертном салом, постанемо центар концертних активности 
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2.5 УТВРЂИВАЊЕ ПОТРЕБА 
 
У области наставе и учења потребно је: 
• отворити два нова издвојена одељења у Црвенки и Сивцу 
• наставити са савременим опремањем учионичког и концертног простора 
 
Школска клима: 
• стално унапређивање међусобне сарадње и уважавања 
• конструктивно превазилажење евентуалних неспоразума и сукоба 
 
Професионални развој наставника: 
• даље стручно усавршавање и проширење сопствених знања и вештина 
• наставак обуке за рад на рачунару 
• константна набавка стручне литературе, музичких књига и нота 
• увођење рачунарских комуникација 
 
Школска управа: 
• правовремено и потпуно информисање 
• унапређивање демократског духа одлучивања 
• саветодавне активности 
 
Унутрашњи и спољашњи односи: 
• унапређивање индивидуалног и тимског рада 
• унапређивање сарадње са родитељима 
• унапређивање сарадње са медијима и локалном заједницом 
 
 
 
 
 
2.6 ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА 
 
Приоритети наше школе су: 
 
1. Отварање нових издвојених одељења школе, у Црвенки и Сивцу 
2. Наставак савременог опремања школског простора 
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2.7 ДЕФИНИСАЊЕ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА: 
 
 
Приоритет:  Отварање нових издвојених одељења школе, у Црвенки и Сивцу 
Циљеви: 1. Редефинисање одлуке о мрежи школа на територији општине Кула 
  2. Обезбеђивање потребног школског простора у Црвенки и Сивцу 
  3. Опремање новог школског простора у Црвенки и Сивцу 
  4. Подношење захтева за верификацију рада одељења у Црвенки и 
  Сивцу 
  5. Започињање са радом одељења у Црвенки и Сивцу 
 
   
 
Приоритет: Савремено опремање школског простора 
Циљеви: 1. набавка дигиталних клавира 
  2. набавка нових или половних хармоника 

3. набавка једне дигиталне хармонике 
           4. набавка савремене опреме за аудио снимања у концертној сали 
  5. набавка савремене опреме за аудио-визуелну репродукцију 
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2.8 ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ ПО ОСНОВУ 
ПОСТАВЉЕНИХ РАЗВОЈНИХ ЦИЉЕВА 

 
Приоритет:  Отварање нових издвојених одељења школе, у Црвенки и Сивцу 
Задаци: 1. Редефинисање одлуке о мрежи школа на територији општине Кула 
  рок: годину дана након доношења нових критеријума о мрежи школа 
  Владе 
  носиоци: скупштина општине, школски одбор, директор школе,  
  секретар школе 
  2. Обезбеђивање потребног школског простора у Црвенки и Сивцу 
  рок: чим финансијске прилике у буџету општине дозволе   
  инвестирање 
  носиоци: одељење за финасије и привреду и одељење за друштвене 
  делатности  
  3. Опремање новог школског простора у Црвенки и Сивцу 
  рок: одмах након санирања простора 
  носиоци: директор школе, родитељи и други заинтересовани у  
  Црвенки и Сивцу 
  4. Подношење захтева за верификацију рада одељења у Црвенки и 
  Сивцу 
  рок: одмах након констатовања испуњености просторно техничких 
  услова 
  носиоци: општински просветни инспектор, саветници Школске  
  управе Сомбор 
  5. Започињање са радом одељења у Црвенки и Сивцу 
  рок: најкасније школске 2018/2019 
  носиоци: директор школе и наставници школе 
 
Приоритет: Савремено опремање школског простора 
Задаци: 1. набавка дигиталних клавира 
  рок: по могућности, током године, најкасније до краја шк. 2018/2019. 
  носиоци: директор школе, ангажовани добављач 
  2. набавка нових и половних хармоника 

рок: по могућности, током године, најкасније до краја шк. 2018/2019.  
  носиоци: директор школе, ангажовани добављач 

3. набавка једне дигиталне хармонике 
рок: по могућности, током године, најкасније до краја шк. 2018/2019. 

  носиоци: директор школе, ангажовани добављач 
  4. набавка савремене опреме за аудио снимање у концертној сали 

рок: по могућности, током године, најкасније до краја шк. 2018/2019. 
  носиоци: директор школе, ангажовани добављач 
  5. набавка савремене опреме за аудио-визуелну репродукцију 

рок: по могућности, током године, најкасније до краја шк. 2018/2019. 
  носиоци: директор школе, ангажовани добављач 
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2.9 ЕВАЛУАЦИЈА 
 
1. Праћење остваривања планираних циљева и задатака 
2. Вредновање искоришћености ресурса 
3. Анализа степена задовољства учесника активности 
 
• Евалуација се врши стално. 
• Инструменти поступка евалуације су: разговори, анкете, чек-листе, 
посматрања и сл. 

• Резултати евалуације су намењени органу управљања школе, директору и 
колективу школе, родитељима, локалној самоуправи, школској управи и 
министарству. 

• Евалуацију спроводе: орган управљања школе, колектив школе, родитељи, 
ученици, локална самоуправа и школи надређени органи, управе и 
министарства. 

• Евалуација се планира и спроводи стално а резултати се сумирају једном 
годишње - на крају школске године, а по потреби и чешће. 

 
 

   Председник Школског Одбора 
Школе за основно музичко образовање у Кули 

   Весна Коларић  


