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. 119. ст. 1., т. 2.,
Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр.
88/2017) усвојио је

Извештај
о остварености
пете године
ШКОЛСКОГ
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

у

2018/2019.
ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

У Кули, 13. септембра 2019. године

АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 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 или половне
тамбуре бас-прим

Наставници тамбуре,
директор

Током
године

Набављена једна
тамбура

3.

Набавка подложака за столице
у концертној сали

Директор

Током
године

Набављени
подлошци за све
столице у
концертној сали

4.

Набавка клупа за школско
двориште

Директор

Током
године

Набављена
најмање једна
клупа

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

АКТИВНОСТИ

Носиоци

1.

Реализација превентивних
активности из акционог плана
Тима за заштиту ученика

Тим за заштиту
ученика од
насиља,злостављања и
занемаривања

2.

Спровођење интервентних
активности

Тим за заштиту
ученика,у сарадњи са
свим запосленима

Време

Критеријуми
успеха

Током
године

Реализован план и
израђен Извештај
Тима за заштиту о
реализацији
активности

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

4.

Организовање јавне
концертне делатности

5.

Организовање школских
такмичења

Током
године

Одржана 2
промотивна
концерта

Наставници, директор

Током
године

Одржано најмање
5 концерата
других школа,
установа

Наставници

Током
године

Одржано једно
школско
такмичење

Наставници

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

Регулисање документације

Директор,Савет
родитеља,Школски
одбор

Током
године

Склопљен уговор

2.

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. На жалост свих хармоникаша, није пронађена ниједна хармоника од 96 басова, која би ,
својим квалитетом, одговарала потребама наставе, а поготово потребама такмичења.
2. Набављене су три тамбуре А басприм.
3. Подлошци за столице у концертној сали нису набављене.
4. Клупа за школско двориште није набављена.
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 Сагледана је и испраћена потреба реаговања Тима у складу са програмом превенције и
интервенције за период у првом кварталу.

1.5 Обележен је Дан мира – постављена је табла за ученичке поруке.
1.6 Разматран је допис и апел Покрајинског секретаријата и Општине Кула о сумњи на покушаје
киднаповања деце у неколико градова у Србији.
1.7 Разматрано је Стучно упутство и Стандарди за превенцију употребе дрога у раду са
ученицима.
1.8 Један члан тима је присуствовао предавању Игора Јурића у вези са трговином
људима,принудном проституцијом,педофилијом и насиљем на интернету.
1.9 Разматран је допис Министарства просвете за предмет – Електронска апликација «Основи
безбедности деце».
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; 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 (у концертној 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. Свирали су малишанима из предшколске установе „Бамби“ поводом обележавања Дечије
недеље, учествовали на концерту Војвођанске гудачке секције у Новом Саду, на Фестивалу цвећа
у Кули, свирали за баке и деке, а наставници су и ове године узели учешће у обележавању Дана
општине Кула.
Тaкође, 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 дванаестој пуној
концертној сезони, била један од центара културног догађања у области целовечерњих концерата
и књижевних вечери. И протекле, школске 2018/2019. 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.
У овом тренутку може да се констатује да школа успешно организује концертну понуду која
далеко превазилази уске школске оквире.
5.Ове године, први пут у историји школе, организовано је школско такмичење из клавира, на
ком је учествовао велики број ученика са клавирског одсека.
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
2018/2019.године, нисмо пронашли адекватан простор.
У Кули,13.септембра 2019.године

Председник Актива
за школско развојно планирање
Тамара Лукач

