
 

 

ШКОЛА  ЗА  ОСНОВНО  МУЗИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

К  У  Л  А 

 

 
Школски одбор Школе за основно музичко образовање, на својој седници 

одржаној . септембра 2019. 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 
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У Кули, 13. септембра 2019. године 

 

 



 

 

 

 

Школски одбор Школе за основно музичко образовање, на својој седници 

одржаној 12. септембра 2014. године, под тачком 8 дневног реда, на основу чл. 

49., и чл. 57. ст. 1., т. 2., Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13 ") ,усвојио је Развојни план 

школе за период  2014/2015. – 2018/2019. школске године. 

    

На самом почетку,сагледане су снаге и слабости школе.  
 

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 

 

 

На основу анализа слабости,утврђени су и приоритети: 

 

1.Отварање нових издвојених одељења школе,у Црвенки и Сивцу 

2.Наставак савременог опремања школског простора 

3.Увођење нових ваннаставних садржаја 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У септембру 2017.године, донет је Анекс Развојног плана школе на 

основу ког је измењен редослед постојећих приоритета и додата још два: 

 

1.Савремено опремање школског простора 

2.Заштита ученика од насиља,злостављања и занемаривања 

3.Увођење нових ваннаставних садржаја 

4.Решавање простора издвојеног одељења у Руском Крстуру 

5. Отварање нових издвојених одељења школе,у Црвенки и Сивцу 

 

 

До краја петогодишњег периода, није решен приоритет под редним 

бројем четири, јер нисмо пронашли простор који би одговарао потребама 

школе. 

 

Отварање нових издвојених одељења у Црвенки и Сивцу такође није 

остварено, јер није пронађен одговарајући простор, међутим, током августа  

2019.године у неформалном разговору председника општине, просветног 

инспектора и директора наше школе, музичкој школи је понућена могућност 

покушаја отварања издвојеног одељења у просторијама ОШ „Вук Караџић“ у 

Црвенки, на трећем спрату зграде. Почетком септембра, појавила се и 

иницијатива родитеља у смислу писмене подршке родитеља за наставак 

одржавања часова за ванредне ученике у Црвенки и Сивца, што нам говори да 

се за овај приоритет и даље требамо борити, јер је то нешто што је веома важно 

за наше ученике и њихове родитеље, као и за будуће потенцијалне ученике 

наше школе. Из тог разлога овај приоритет ћемо пренети у нови развојни план и 

процедура припреме документације за верификацију издвојеног одељења ће 

започети већ са школском 2019/2020.годином. 

 

Заштита ученика од насиља,злостављања и занемаривања се константно 

спроводи. О заштити ученика брине Тим, као и сви запослени у школи. 

Континуирано се спроводи Акциони план за заштиту ученика од свих облика 

насиља (физичког, емоционалног, психичког, социјалног, дигиталног), који 

садржи превентивне, али и интервентне активности. 

 

Што се тиче савременог опремања  школског простора, проширен је фонд 

свих инструмената, а све што је набављено, налази се у извештају о 

остварености развојног плана на крају сваке године. Нарочито се можемо 

похвалити набавком три интерактивне табле, од којих су две у матичном 

одељењу, а једна у издвојеном у Руском Крстуру. 

 

 

 



 

 

 

 

Оно чиме можемо бити задовољни је сигурно приоритет  под редним 

бројем три (увођење нових ваннаставних садржаја). 

    Ученици наше школе промовисали су делатност наше школе многобројним 

наступима на разним манифестацијама у местима општине, промотивним 

концертима за прваке и децу из вртића. Свирали су малишанима из 

предшколске установе „Бамби“ поводом обележавања Дечије недеље, свирали 

за баке и деке. Такође, школа се константно промовише преко Сајта школе, где 

се уредно и ревносно прате сва дешавања везана за школу.  

 

 

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, свих ових година, била један од центара културних  догађања 

у области целовечерњих концерата и књижевних вечери. И протеклих пет 

година, 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.  

  У овом тренутку може да се констатује да школа успешно организује 

концертну понуду која далеко превазилази уске школске оквире. 

 

 

 

 

 

У Кули, 12. септембра 2019. године.             Председник Актива  

        за школско развојно планирање 

         Тамара Лукач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


