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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 ходникостава. На Улазу 2, (улаз из дворишта - приземље), налазе се две учионице
солфеђа, концертна сала, ходник/хол и санитарни чвор.
 Почетак школске 2017/2018. године дочекан је у уредном простору.
 Просторије издвојеног одељења у Руском Крстуру су у току

аугуста 2017. године комплетно окречене и освежене.
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 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 без кварова
 Цео простор матичног одељења школе је обезбеђен противпровалним
алармним системом.
 Матично одељење школе располаже системом интерног видео надзора са
14 камера. Систем видео назора је током ове школске године функционисао
без потешкоћа.
 Интервентни надзор (ФТО) објекта и током ове школске године вршила је
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. 2017/2018.г. школа је располагала следећим музичким
инструментима:
 1 кратки концертни клавир марке "Förster", у концертној сали школе
 1 кратки концертни клавир марке "Естонија", у концертној сали школе
 7 пијанина (5 Petrof, 1 Förster, 1 Rösler)
 5 електричних (дигиталних) клавира - 3 "Yamaha" и 2 "Casio"
 29 виолина величина 1/4 до 4/4
 14 кларинета
 24 тамбуре
 2 трубе
 40 хармоника

У току новембра 2017.год., у сарадњи са санитарном Инспекцијом
успешно је реализовано измештање контејнера који су били лоцирани на
самом улазу у двориште Школе, на оближњи паркинг удаљен 50 м. Са
овим је значајно побољшан квалитет очувања здравог и лепшег окружења
школе.
У току другог полугодишта извршена је монтажа тракастих завеса
на нивоу целе школе, а у току јуна 2018., и замена старих етисона са
чврстом подном облогом (ламинатом). Самим тим нова школска
2018/2019.година започеће у новом и освеженом простору и пријатнијем
амбијенту.
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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 допуњују у складу са могућностима и потребама.
Наставници и ученици, као и пријатељи и гости школе, често донесу или
поклоне новија ЦД издања.

Захваљујући средствима додељеним од Министарства просвете за
набавку Литературе за школску библиотеку, знатно је обновљен фонд
библиотеку. Набављена је литература која ће у многоме значити како
ученицима тако и наставницима у току васпитно образовног процеса.
Нототеку и наставничку библиотеку од ове школске године води
Стручни сарадник - Нототекар, чији се Годишњи извештај о раду за
школску 2017/2018.г., налази у прилогу овог извештаја.
Опремљеност информационо-комуникационом опремом:

У матичној школи у Кули као и протеклих година, сви кабинети,
зборница, канцеларија управе школе, обе учионице солфеђа и концертна сала
школе су опремљени ПЦ рачунаром, даље, школа располаже са шест штампача,
са једним скенером а сви рачунари су опремљени и УПС уређајима. Сва
опрема се редовно сервисира, самим тим се одржава у исправном и
употребном стању. 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 истичем да сви запослени примењују могућности
рачунара у обављању својих радних задатака. Устаљено је рачунарско
планирање на годишњем и оперативном месечном нивоу, као и писање
припрема за часове на рачунару.
Школа своје виталне административне функције, као што су евиденције,
кореспонденција, рачуноводство и књиговодство, као и електронску збирку
прописа такође рачунарски води.
Школа има регистрован е маил налог somokulа@mts.rs, као и сопствени
Wеб-сајт са адресом www.somokula.com . Све активности везане за нашу
школу као и све важне информације, редовно се ажурирају (на дневној бази). За
то је задужена агенција ИНФО – НЕТ.
Школа је пријављена за повезивање на „Академску мрежу Републике
Србије - АМРЕС“, чиме ће се обезбедити сигуран приступ интернету деци
школског узраста (филтрирање неприкладних садржаја).
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3. Кадровски услови рада
У школској 2017/2018. години у школи је радило шеснаест наставника,
14 са пуним радним временом 2 са непуним радним временом. Од шеснаест
наставника, двадаест има високу стручну спрему ( четири наставника нема
наставичку лиценцу), а четири средњу стручну спрему. Углавном су сви
наставници своје обавезе и радне задатке извршавали савесно и максимално
ангажовано, а у колико је било неколико изгубљених радних дана (углавном
због болести или боловања због неге детета) наставници су, без изузетка, сами
надокнадили.
Због честог одласка на боловања Славка Ороса, наставника кларинета, на
то место акнгажован је Тиквеша Дражен, такође наставник кларинета. Након
започетог, али не и довршеног, процеса ревизије радне способности наставника
Славка Ороса, именовани је у јуну 2018.г., споразумно прекинуо свој уговор о
раду склопљен са нашом школом.
Наставнице Оливера Гроздић и Бојана Футо су у току ове школске
године стекле својство приправника, ће у току наредне школске године бити
пријављене за полагање Стручног испита.
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. О
индивидуалном стручном усавршавању у току школске 2017/2018.г.,
наставници су водили евиденцију коју су у облику извештаја на крају наставног
периода предали директору школе. Стручног усавршавања по избору
акредитованог програма је било ( сви наставници, сем наставница које су биле
на породиљском и трудничком боловању, су учествовало на три семинару са
укупно остварених 8 сати, било је наставника са похађаним стручним
скуповима и трибинама). На семинарима је учествовала и директорица школе.
За све семинаре прибављена су прописана уверења, која се чувају у
појединачном досијеу сваког запосленог.
4. Реализација образовно-васпитног рада
Реализација планираног програма рада школе у школској 2017/2018.
години одвијала се према планираној динамици и без одступања. Све
активности су реализоване, мањак часова има само код индивидуалне наставе и
припадајуће припреме, (због ученика који су напустили 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 код појединих наставника изостанак активности је компензован
држањем додатних и допунских часова у обиму већем од планираног.
Школску годину је успешно завршило 123 ученика од чега је 90 са
одличним, 31 са врло добрим, 2 са добрим успехом, и 41 ученика првог
разреда је успешно завршило разред али нема изражен општи успех због саме
природе описног оцењивања. Два ученика својевољно није приступило
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годишњем испиту, самим тим није завршило разред и није поново уписало исти
разред. Укупан број изостанака (збирно за оба полугодишта) је 1192 часова
(1176 оправданих и 16 неоправдани). 159 ученика је са примерним, док је један
ученик са врло добрим владањем. Похвалницу школе, која се додељује за
просек оцена 5,00 добило је 93 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 10 ученика који су
успешно учествовали на такмичењима. 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 10
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 10 такмичара, који су учествовали на 6
такмичења и освојили су 15 награде - 8 првих награда, 6 других и 1 трећих
награда). И ове године смо се држали модела да се у нашој школи сваком
ученику даје шанса да изађе на неко такмичење за које школа сноси све
трошкове.
Концертна делатност и друга јавна културна делатност школе
Концертна сала музичке школе је, и у једанаестој пуној концертној
сезони, била један од центара културног догађања у области целовечерњих
концерата и књижевних вечери. И протекле школске 2017/2018. године
концертна понуда је била у облику концерата наших ученика, затим концерти
ученика основних и средњих музичких школа Војводине, концерти студената
музичких Академија и концерти организовани у сарадњи са Културнопросветном заједницом општине Кула.
Одржано је 25 концерта и 5 јавних часова. 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.
Листу одржаних концерата и књижевних вечери садржи табела 8 у
прилогу овог извештаја.
Одржано је 5 књижавних вечери. у сарадњи са Културно-просветном
заједницом општине Кула и Градском библиотеком.
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 још 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
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се и у будуће да овај простор буде константа квалитетне концертне понуде у
нашој општини.
Ученик генерације
На крају протекле школске 2017/2018. године, наставничко веће школе
је једногласно донело одлуку да титула Ђака генерације припадне Милици
Радошевић, ученици хармонике у класи наставнице Тамаре Лукач. Она је у
сваком разреду током свог школовања имао просек 5,00 и била је учесник и
освајач неколицине награда на такмичењима.
Festival muzičkih
i baletskih škola Srbije
Mladi virtuoz

2015.
2016.
2014.
2015.
2015.
2016.
2017.
2018.
2016.
2017.
2018.

Fantast
Dani muzike,
Bačka Topola

II
I
II
II
II
I
I
I
I
I
II

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 Локалној информативној мрежи „Наше
Место“, 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 2017. године и у потпуности је тај план и
реализовало. Одржано је укупно десет седница (девет – редовних и 1 –
ванредна 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
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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 већих
притужби или жалби (углавном су жалбе и притужбе биле везане за
неусклађеност распореда, што је успешно решавано у ходу ) а рад у школи је
обележавала висока радна дисциплина. У ово се директор школе уверавао на
сваком свом обиласку наставе.
Током школске 2017/2018. године у школи су радила четири стручна
већа (актива) – наставника клавира, хармонике, тамбуре и солфеђа као и Актив
за развојно планирање школе и Актив за развој школског програма. 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. Такође, сва Стручна већа и активи сачинили су Годишње
извештаје који се налазе у прилогу.
6. Остваривање школског развојног плана
Школски одбор Школе је на седници одржаној 12. септембра
2017.године, усвојио Анекс развојног плана за период 2014/2015 –
2018/2019.године. Измена Развојног плана настала је у делу постављања
приоритета, где је дошло до измене редоследа приоритета као и додавање
нових. Као нови приоритет уведена је Заштита ученика од насиља злостављања
и занемаривања.
Извештај о остварености четврте године школског развојног плана
налази се у прилогу извештаја.
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 2018. године

Директор ШОМО Кула,
__________________________
Љиљана Барна Никитовић
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У прилогу:
1. Табела 1 Бројно стање ученика на крају школске 2017/2018. године
2. Табела 2 Општи успех, владање и изостанци ученика на крају шк.
2017/2018. г.
3. Табела 3 Успех ученика по наставним предметима и разредима шк.
2017/2018. г
4. Табела 4 Такмичења и освојене награде у шк. 2017/2018. г.
5. Табела 5 Статистике реализације образовно-васпитног рада шк. 2017/2018. г.
6. Табела 6 Појединачне реализације радних сати наставника шк. 2017/2018. г.
7. Табела 7 Годишња реализације радних сати директора школе шк.
2017/2018.г.
8. Табела 8 Преглед концертне и јавне културне делатности у шк. 2017/2018. г.
9. Извештај о раду Педагошког колегијума за шк. 2017/2018. г.
10. Извештај о раду Педагога за шк. 2017/2018. г.
11. Извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља за шк. 2016/2017. г.
12. Извештај о
раду Тима
за организацију и спровођење поступка
самовредновања за шк. 2017/2018. г.
13. Извештај о раду Актива за развој школског програма за шк. 2017/2018. г.
14. Извештај о раду Актива за школско развојно планирање за шк. 2017/2018. г.
15. Извештај о раду Тима за концертну делатност за шк. 2017/2018. г.
16. Извештај о раду Стр. Већа хармонике за шк. 2017/2018. г.
17. Извештај о раду Стр. Већа тамбуре за шк. 2017/2018. г.
18. Извештај о раду Стр. Већа Клавира за шк. 2017/2018. г.
19. Извештај о раду Стр. Већа Солфеђа за шк. 2017/2018. г.
20. Извештај о раду Медијатекара СОМО Кула 2017/2018.г.
21. Извештаj о стручном усавршавању наставника Школе за школску
2017/2018.г.
22. Известај о остварености четврте године Развојног плана ШОМО Кула
2017/ 2018.г.
23. Извештај о самовредновању ШОМО Кула 2017/2018.г.
24. Извештај о раду Школског одбора ШОМО Кула за школску 2017/2018.г.
25. Извештај о раду Савета родитеља ШОМО кула за школску 2017/2018.г.
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