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Школски одбор Школе за основно музичко образовање, на својој седници одржаној . 
септембра 2018. године, под тачком   дневног реда, на основу чл. 119. ст. 1., т. 2.,  
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 И з в е ш т а ј 

о остварености 
четврте године 
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 у 2017/2018. 

ШКОЛСКОЈ  ГОДИНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Кули, 12. септембра 2018. године 
 
 
 



         На седници Школског одбора,12.09.2018.године,усвојен је Анекс развојног 
плана школе,на основу којег  је донет акциони план за 2017/2018.годину. 
 

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 
1.ПРИОРИТЕТ: САВРЕМЕНО ОПРЕМАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 
Редни 

бр. АКТИВНОСТИ Носиоци Време Критеријуми успеха 

1. Набавка половних хармоника 
од 96 басова Наставници 

хармонике,директор Током 
године Набављена једна 

хармоника 

2. Набавка нове хармонике са 
баритон басовима Наставници хармонике, 

директор Током 
године Набављена једна 

хармоника 

3. Набавка каишева и футрола за 
хармонике 

Наставници хармонике, 
директор 

Октобар 
2017. 

Набављено 5 пари 
каишева и 2 футроле 

2.ПРИОРИТЕТ: ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
Редни 

бр. АКТИВНОСТИ Носиоци Време Критеријуми успеха 

1. 
Реализација превентивних 

активности из акционог плана 
Тима за заштиту ученика 

Тим за заштиту 
ученика од 

насиља,злостављања и 
занемаривања 

Током 
године 

Реализован план и 
израђен Извештај Тима за 

заштиту о реализацији 
активности 

2. Спровођење интервентних 
активности 

Тим за заштиту 
ученика,у сарадњи са 

свим запосленима 
Током 
године 

Спроведене интервентне 
активности и уредна 

документација 
3.ПРИОРИТЕТ: УВОЂЕЊЕ НОВИХ ВАННАСТАВНИХ САДРЖАЈА 
Редни 

бр. АКТИВНОСТИ Носиоци Време Критеријуми успеха 

1. Непосредан рад са ученицима 
у простору концертне сале Наставници Током 

године 
Извештаји Тима за 

концертне делатности  о 
коришћењу сале 

2. 
Непосредне припреме 

ученика за такмичења у 
концертном простору 

Стручна већа Током 
године 

Запажен у спех ученика 
на такмичењима 

3. Проширење промотивне 
концертне делатности школе Наставници Током 

године Одржана 2 промотивна 
концерта 



4. Организовање јавне 
концертне делатности Наставници, директор Током 

године 
Одржано најмање 5 

концерата других школа, 
установа 

5. Организовање школских 
такмичења Наставници Током 

године 
Одржано једно школско 

такмичење 
4.ПРИОРИТЕТ: РЕШАВАЊЕ ПРОСТОРА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У РУСКОМ КРСТУРУ 
Редни 

бр. АКТИВНОСТИ Носиоци Време Критеријуми успеха 

1. 
Информисање и распитивање 
о одговарајућем простору у 

Руском Крстуру који би 
одговарао потребама школе 

Семан Терезија и 
наставници запослени 

у Р.Крстуру 
Током 
године Проналажење погодног 

простора 

2. Регулисање документације 
Директор,Савет 

родитеља,Школски 
одбор 

Током 
године Склопљен уговор 

5.ПРИОРИТЕТ: ОТВАРАЊЕ НОВИХ ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА У ЦРВЕНКИ И СИВЦУ 
Редни 

бр. АКТИВНОСТИ Носиоци Време Критеријуми успеха 

1. 
Ревидирање стања и 

могућности за отварање нових 
одељења 

Правник, директор Током 
године Уређена документација 

 
 
 
 
1.ПРИОРИТЕТ 
    1.Уместо половне хармонике од 96 басова,набављена је хармоника од 80 басова. 
   2. Школа је и ове године требало да се пријави 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,ове године,конкурс је био отворен за неке друге ствари. 
   3.Набављене су две футроле(за хармонике од 96 и 120 басова),као и пет пари 
каишева. 
 
 
 
 
 
 



2.ПРИОРИТЕТ 
 
   1.1Дефинисане су улоге и одговорности чланова тима,разредних 
старешина,наставника,помоћног особља и ученика. 
   1.2 Одржане су активности у оквиру Дечије недеље – концерт за децу из 
вртића;хуманитарна акција прикупљања одеће,играчака и школског прибора;у нову 
годину са лепим жељама;подржи свог друга;кутија поверења. 
   1.3 Приступило се појачаном надзору спровођења правила понашања током 
концерата. 
   1.4 На компјутеру у зборници школе,свим запосленим је доступан материјал за 
информисање о начину поступања у случају насиља. 
   1.5Одржано је предавање на тему»Дефинисање интервентних вредности» 
 
   2.Након насталог конфликта између два ученика,донесени су следећи предлози за 
мере безбедности:са ученицима учесницима је обављен појачани васпитни 
рад;родитељи оба детета су обавештени о ситуацији која се догодила;директор 
школе је посетио групну наставу солфеђа и обавио разговор са ученицима о 
примереном понашању у установи;у периоду око наставе исте групе деце,запослени 
су појачано надгледали њихово понашање. 
 
3.ПРИОРИТЕТ 
 
   1.Сви наставници су радили са ученицима у простору концертне сале,како би се 
навикли на простор у коме ће  јавно наступати. 
   2.Непосредне припреме ученика за такмичење(уконцертној сали),остваривали су 
сви наставници који су имали такмичаре. 
   3. Ученици наше школе промовисали су делатност наше школе многобројним 
наступима на разним манифестацијама у местима општине,промотивним 
концертима за прваке и децу из вртића.Наши наставници су свирали на отварању 
изложбе,свечаној академији и свечаној скупштини општине Кула,а,све,поводом 
обележавања Дана општине. 
Ткође,школа се константно промовише преко Сајта школе,где се уредно и ревносно 
прате сва дешавања везана за школу.  

   4.Наша школа,осим концерата својих ђака,организује и концерте многих 
познатих уметника,као и оних,који ће то тек да постану. 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 су ту концерти ученика основних и средњих музичких школа 
Војводине, концерти студената музичких Академија и концерти организовани у 
сарадњи са Културно-просветном заједницом општине Кула.  
Одржано је 25 концерата и 5 јавних часова. У овом тренутку може да се констатује 
да школа успешно организује концертну понуду која далеко превазилази уске 
школске оквире. 
   5.Ове године није организовано школско такмичење. 
 
4.ПРИОРИТЕТ 
 



   1.и 2.Ове године нисмо успели да решимо питање простора издвојеног одељења у 
Руском Крстуру који би одговарао потребама школе. 
 
5.ПРИОРИТЕТ 
    
   1.   Отварање нових издвојених одељења у Црвенки и Сивцу није остварено у току 
школске 2017/2018. године,јер Уредба о забрани примања у радни 
однос,онемогућава сваку иницијативу;осим тога,недостају и средства за адаптацију 
простора. 
   

 
У Кули, . септембра 2018. године.   Председник Актива  
        за школско развојно планирање 
         Тамара Лукач 
 
 


