
 

ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШОМО Кула 

За период IX 2019 – II 2020 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ 
 

Развојнициљбр. 1: 
Отварање  издвојеног одељења 
школе у Црвенки 

Критеријумуспеха:Остварен на очекиваном нивоу за овај период 
Отвореноиздвијеноодељење у Црвенки 

Р.Б Задаци 
/активности 

Критеријумуспех
а 

 

1.1 Прибављање 
потребне 
документације 

Прибављенапо
требнадокуме
нтација 
 

Документацијајеприбављанатокомпрвогполугодишта и с 
почеткадругогполугодишта. 

 Иницијатива родитеља ученика ОШ“Вук Караџић“у Црвенки, 
 Иницијатива Савета родитеља ОШ“Вук Караџић“у Црвенки за 

потребом отварања ИО у Црвенки 
 Одлукa Школског одбора o покретању поступка отварања ИО 

ШОМО у Црвенки 
 Сагласност  Општине Кула за отварање ИО ШОМО Кула у 

Црвенки 
 Елаборат ШОМО у Кули 

 

 Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
1.2 Подношење 

захтева за 
отварање 
издвојеног 
одељења у 
Црвенки 

подношен 
захтев 
Министарству 

Захтев је у припреми, планирановремеподношења, најкасниједо 
28.фебруара 2020.године., уз сву прибављену, неопходну, документацију. 

Критеријумуспеха НЕОСТВАРЕН 
1.3 Обезбеђивање 

потребног 
школског 
простора у 
Црвенки 

Обезбеђен 
школски 
простор 

УпоступкујеприбављањеСагласностиодстранеоснивачаОШ“ВукКараџић
“зауступањепросторија ИО ШОМО у Кули-токомфебруара, а 
најкасниједо 28.фебруара 2020.године. 
У понудисудве (2) учионице, једназадржањегрупне а 
другазадржањеиндивидуалненаставе ШОМО. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН  
 

Развојни циљ бр. 3: 
Набавка новог поликонцертног 
клавира 

Критеријумуспеха: Неостварен 
Обезбеђен, нови,полуконцертниклавирза потребе концертних 
активности школе  

Р.Б Задаци /активности Критеријумусп
еха 

 

3.1 Одабир 
адекватног 
инструмента 

Извршен избор 
инструмента 

 
Очекивани период остварења је април 2020. 

Критеријумуспеха НЕОСТВАРЕН 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ бр. 4: 
Мотивисати ученике за учешће на  
такмичењима 

Критеријумуспеха: Остварен на очекиваном нивоу за овај период 
Већипроценатученикашколе који учествују на школском и другим 
акмичењима (30 %) 

Р.Б Задаци /активности Критеријумусп
еха 

 



4.1  
 
 
Израдапланаучеш
ћана 
такмичењима 

 
 
 
Израђенплануч
ешћана 
такмичењима  
по активима 
 
 

Планучешћанатакмичењимазашколску  2019/2020, израђенје у 
септембрунаНаставничкомвећу, одржаном 11.септембра 2019.  
Израђенјенаоснову појединачних планова наставника, уз разматрање и 
селекцију  на нивоу  Стручних већа, те је уследила израда  Плана  на нивоу 
школе, што је разматрало и усвојило Наставничко веће,  и као такав чини 
саставни део Годишњег плана рада ШОМО Кула. 
Планираноје 11 различитих такмичења уз могућност повећања броја уз 
адекватне и прихватљиве понуде. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
4.2 Евалуација 

напредовања 
ученика по 
класама и 
сондирање  
потенцијалних 
ученика-
такмичара 

 
Прво сондирање напредовања ученика и потенцијалних кандидата такмичара извршено је на 
седници Наставничког већа одржаној у октобру 2019.  
На основу сондирања обављеног на седници Наставничког већа у фебруару 2020., приметно 
је повећање броја ученика пријављених за учешће на такмичењима током године 

Број ученика такмичара у 
2018/2019. 

Потенцијални такмичари у  
2019/2020. 

Број 
такмичара 

% у односу 
на укупан 

број 
ученика 

школе -151 

Број класа 
Број 

потенцијалних 
такмичара 

% у 
односу на 

укупан 
број 

ученика 
школе у 
тренутку 
анализе -

158 

Број класа 

13 8,61% 6/13 21 13,29% 7/12 
 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
4.3  

 
Већапромоцијаорг
анизованихтакми
чења у региону 

 
Омогућенувид
свихактера 
школског 
живота о 
постојећим 
такмичењима у 
региону 

Обавештења о организованимтакмичењима, пропозицијама, терминима за 
пријаву и одржавање, налазе се на Сајту ШОМО Кула. Такође, обавештења 
стижу и путем личних е-маил адреса Председника Стручних већа и 
наставника појединачно у складу са одговарајућим понудама. 
Плакатикојешаљуорганизатори, постављени су на огласној табли школе. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
4.4  

 

 

Омогућитинадокн
адутрошковауче
шћа на 
такмичењима 

 
 
 
 
Трошковиуче
шћазатакмич
ење у 
највећем 
проценту 
сноси школа 

НасастанкуСаветародитеља одржаном 13.09.2019, исти је, на предлог 
директора, донео одлуку  да се из средстава донације један део намени за: 

- Уплатукотизацијазаучешће на такмичењима, као и остали трошкови 
(путовање)  

- Исплатуновчанихсредстава у висини пола дневнице неопорезивог 
износа за наставнике који воде ученике на такмичења, као и ученицима . 

- За такмичења која су удаљена преко 100 км., наставнику се исплаћују 
новчаних средстава у висини једне дневнице неопорезивог износа док се 
ученицима исплату новчаних средстава у висини пола дневнице 
неопорезивог износа . 

- Одлуку потврђује записник са састанка Савета родитеља за наведени 
датум. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
 

 

Развојни циљ бр. 5: 
 
Смањитиосипањеученикакроз 
занимљиве школске 

Критеријумуспеха:Остварен на очекиваном нивоу за овај период 
Осипањеученикајемањеод 10% укупногбројауписанихученика. 
 
Статистичкиподатак: уписано 162 учениканапочеткушколскегодине.  



садржаје и едукацијуродитеља Накрајупрвогполугодиштаимамо 160 ученика, исписаноје 2 ученика 
(1,23%). 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 

5.1 Реализација  
концерата са 
популарном 
тематиком 

Уврстити 
популарну 
музику у 
наставни 
процес 

Популарна музика је увршћена у програм рада кроз слободне активности, 
камерну музику, хор, дој је код појединих наставника  иста увршћена у 
сам наставни план и програм. (чињенице потврђују дневници рада, 
оперативни планови рада) 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 6: 
Квалитетније процењивање и 
праћење напредовања ученика 
у функцијидаљегучења 

Критеријумуспеха:Остварен на нивоу мањем од очекиваног 
80 % наставникаимауређенаУченичкапортфолија- неостварен. 
80% ученикареалнопроцењујусвојенапредовање –остварен. 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

 
 

6.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уједначавањекрите
ријумапраћења 
напредовања и 
постигнућа ученика 
у Педагошким 
свескама по 
одсецима 
(елементи 
оцењивања) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свинаставни
ци 
одсека у 
Педагошким 
свескама 
имају 
уједначене 
елементе 
оцењивања 

*Стручнавећанисурадиланауједначавањукритеријумапраћењанапредовања
ученика, записницисасастанакатопотврђују. 
У 
педагошкимсвескаманаставницииндивидуалненаставеуглавномуједначеноп
ратенапредовањеученикаописујући следећеелементе: рад и напредак детета 
(ниво постигнућа, самосталност у раду  и активност на часу); потешкоће 
које се појављују у раду; мере за превазилажење потешкоћа, ефекти 
уведених мера; остала запажања (редовност, сарадња са родитељима, 
ванредно залагање или напредовање/када дете уради више од траженог...); 
промене које се уводе у месечни план рада. 
У групнојнастави у 
педагошкимсвескаманаставницисусеусагласилипаевидентирају јаке и слабе 
стране, оценепообластима (М,Р,П), информације о изради домаћих 
задатака, редовност на часовима. 
Једна наставник  је детаљније разрадио елементе које прати у педагошкој 
свесци, описно износи запажања о ученицима, њиховом раду у школи и код 
куће, јавним наступима, сарадњи са родитељима, у сваком месецу оцењује 
по методичким јединицама/ техничким и музичким елементима : скала, 
етида, држање инструмента поставка, корекција поставке и сл. што је 
напредније у односу на друге класе. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
6.2 Упознавање 

ученика и 
родитеља са 
начином праћења 
њиховог 
напредовања 

 
Критеријуми 
оцењивања 
доступни 
родитељима 

Одељењскестарешине у свих 12 класа,  
напрвомилиевентуалнодругомродитељскомсастанкусуупозналеродитељес
акритеријумима у оцењивањуученика у оквирусвогинструмента . 
Наставницигрупненаставе (20%) нисуреализовалиовуактивност. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
6.3 Обука наставника 

„Вођење педагошке 
документације“ 

Реализованао
бука 

30.аугуста .2019. одржан је семинар на тему :   
„Како да не боли глава због обавезне и препоручене педагошке 
документацоје наставника и одељенског старешине”Бр. 1027, К1/П2 .  
На семинару су учествовали сви наставници школе. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Развојни циљ бр. 7: Критеријумуспеха: Остварен на очекиваном нивоу  



Унапређивање сарадње школе и 
родитеља 

90 % родитељаје задовољна сарадњом са школом 

Р.Б Задаци /активности Критеријумусп
еха 

Носиоци 
активности 

Време 
реализациј
е 

Начин 
реализације 

Доказиза 
евалуацију 

Време 
евалуације 

Одгово 
рност 

7.1 Презентација на 
тему „Родитељски 
састанак“ – значај, 
начин 
реализације, избор 
садржаја рада и 
правилно 
евидентирање 
записника 

Садржај 
записника 
са 
родитељских 
састанака 
садржи 
свепотребне 
елементе 

Записници са родитељских састанака садрже све потребне елементе. 
Наставницима је на почетку школске године на састанцима 
Наставничког већа и кроз индивидуалне разговоре са педагогом школе, 
дата инструкција и препорука како за садржај тако и за наћин 
евидентирања и вођења записника. 
Чињеницу потврђују записници са родитељских састанака и дневницима 
рада, извештај о раду педагогоа, записници са Наставничких већа. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
7.2 Едукацијародитеља 

о значају рада 
Савета родитеља 

Састанци 
Савета 
родитеља 
одржавају 
се најмање 4 
пута 
годишње 

ДосадаодржанједансатанакСавета родитеља,13.септембра 2019. 
Едукацијародитељабићеувршћена у Дневни ред првог родитељског 
састанка сваке  школске  године, након чега се бирају представници 
класа за Савет родитеља. 

Критеријумуспеха НЕОСТВАРЕН 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС 

Развојни циљ бр. 10: 
Организовање превентивних  
активности у циљу заштите  
ученика од злостављања и занемаривања. 

Критеријумуспеха: Остварен на очекиваном нивоу. 
Превентивнеактивности у циљу заштите ученика од злостављања и 
занемаривања чине саставни део Годишњег плана рада 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Докази за 
евалуацију 

Време 
евалуације 

Одгово 
рност 

10.1 Израда плана  
превентивних  
активности 
активности у циљу  
заштите ученика од 
злостављања и 
занемаривања. 

 
 
 
Израђенплан 

 
План превентивних активности израђен је у припремном периоду за 
школски 2019/2020.г., током аугуста и као такав чини саставни део 
Годишњег плана рада ШОМО Кула.  Чињенице  потврђују записници са 
састанака Тима за заштиту ученика, Наставничког већа, као и  Годишњи 
план рада школе. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
10.3  

Упознавање свих 
актера школског 
живота са планом  
активности 

Сви актери 
школског 
живота су 
упознати са 
планом 
превенти- 
вних 
активности 

 
Сви запослени су упознати са планом превентивних активности  кроз 
састанке Тимова и Наставничког већа. 
 План је јавно доступан и налази се на сајту школе као и сва  правна и 
остала Акта школе. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАД ШКОЛЕ 
 

Развојнициљбр. 11: 
Међусобно усклађивање садржаја 
Развојног плана, Школског програма и 
Годишњегпланарада 

Критеријумуспеха:  Остварен на очекиваном нивоу 
Усклађеност садржаја Развојног плана школе, Школског 
програма и Годишњег плана рада 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Докази за 
евалуацију 

Време 
евалуације 

Одгово 
рност 



11.1 У 
Годишњипланра
да школе и 
Развојни план 
унети План 
унапређења 
квалитета рада 
школе 

Планунапређења 
квалитета рада 
школе чини 
саставни део 
Годишњег плана 
рада школе и 
интегрисан је у 
Развојни план. 

План унапређења квалитета рада школе чини саставни део Горишњег 
плана рада, сачињен је у септембру 2019., што потврђују записници Тима 
за унапређење квалитета рада школе, као и сам Годишњи план рада. 
Елементи Плана интегрисани су у Развојни план школе, што обезбеђује 
подршку реализације истог на вишем нивоу, те детаљније праћење и 
евалуација остварења. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
11.2  

Усклађивањееле
менатаШколско
г 
програма и 
Годишњег плана 
рада. 

 
Годишњи план 
рада 
школе је 
операционализов
ан 
Школскипрогра
м 

Школски програм и Годишњи план рада су усаглашени по свим 
елементима. 
Измене правилника о плану и програму за музичке школе увршћене су у 
Школски програм и операционализоване кроз глобалне и оперативне 
плановеи и кроз осталу, педагошку, документацију наставника. 
Чињеницу потврђују Годишњи планови рада наставника као и сва 
пратећа, педагошка, документација. 

Критеријумуспеха ОСТВАРЕН 
 

 

Развојни циљ бр. 12: 
Разматрање могућности уписа деце  
млађег узраста (7 година ) у припремни 
 разред ШОМО 

Критеријумуспеха: Остварен на очекиваном нивоу  
Повећанбројученикашколе 

Р.Б Задаци /активности Критеријум 
успеха 

Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Начин 
реализације 

Докази за 
евалуацију 

Време 
евалуације 

Одгово 
рност 

12.1  
Утврђивањезаконс
кепроцедуре и 
могућности. 

 
Утврђенезако
нскемогућно
сти и 
процедура 

Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко 
образовање и васпитање ( Сл. Гласник РС –Просветни гласник број: 5 од 
27.05.2019.  
Члан 2., став 2, 
Школа може да организује програм наставе и учења за припремни разред, 
за ученике млађег узраста. 
Могу бити и ученици првог разреда ОШ, предшколског узраста 
Школа има ограничен број група за пријем ученика у припремни разред 
Ученици припремног разреда похађају само наставу солфеђа 
Члан 3., став 1. 
У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, 
виолончело, гитара, тамбура Е¬-прим, тамбура А¬-бас прим, мандолина, 
харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише 
ученик од 9 година и млађи. 
У том случају долази до асинхронизације завршетка МШ И ОШ, што може 
представљати проблем у колико дете изрази заинтересованост за наставак 
даљег музичког школовања .  
Пауза у музичком образовању до завршетка ОШ 
Спремност ученика за полагање диференцијалних испита за убрзан 
завршетак ОШ 

  ОСТВАРЕН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШОМО Кула 

За период II 2020 – IX 2020 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ 
 

Развојни циљ бр. 1: 
Отварање  издвојеног одељења школе у Црвенки 

Критеријум успеха: 
Отворено издвијено одељење у Црвенки 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха Одговорност 

1.1 Прибављање потребне 
документације 

Прибављена потребна документација у предвиђеном року 

Д
ир

ек
то

р 

1.2 Подношење захтева за 
отварање издвојеног одељења у 
Црвенки 

Поднет захтев Министарству у планираном року 

1.3 Обезбеђивање потребног 
школског простора у Црвенки 

Обезбеђен школски простор  
Две учионице у згради ОШ „Вук Караџић“ у Црвенки 

1.4 Подношење захтева за 
верификацију рада одељења у 
Црвенки 

Одељење је верификовано решењем Министра 
Број: 128-022-138/2020-01 од 28.04.2020.године. 
 

1.5 Опремање новог школског 
простора у Црвенки 

Простор за ученике је у функцији 
- Простор је оспособљен и прилагођен за потребе обављања 

васпитно образовног рада 
- Обезбеђени: (интерактивна табла за наставу солфеђа,  

Пијанино и хармонике за индивидуалну наставу 
инструмента) 

1.6 Започињање са радом одељења у 
Црвенки 

Настава за децу из Црвенке почиње у просторијама  издвојеног 
одељењу у Црвенки (IX 2020.) 
- пре предвиђеног рока  

 
Закључак 

 Развојни циљ бр. 1: 
Отварање  издвојеног одељења школе у Црвенки  
Критеријум успеха: Остварен у потпуности 

 

Развојни циљ бр. 3: 
Набавка новог поликонцертног клавира 

Критеријум успеха: 
Обезбеђен, нови,полуконцертни клавир за потребе 
концертних активности школе  

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
3.1 Одабир адекватног 

инструмента 
На основу евалуације СРП-а за период IX 2019. – II 2020., очекивани 
период реализације овог задатка је био април 2020., међутим због 
немогућности састајања као и обилазака продајних објеката, услед настале 
пандемије активност није реализована. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН  
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ОБРАЗОВНА  ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Развојни циљ бр. 4: 
Мотивисати ученике за учешће на  
такмичењима 

Критеријум успеха: 
Већи проценат ученика школе који учествују на школском и другим 
такмичењима (30 %) 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 

4.1 Израда плана 
учешћа на 
такмичењима 

Израђен план учешћа на такмичењима  по активима у предвиђеном периоду и чини 
саставни део Годишњег плана рада школе. 
 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН  



4.3 Већа промоција 
организованих 
такмичења у 
региону 

Омогућен увид свих актера школског живота о постојећим такмичењима у региону 
-Понуде такмичења су објављиване на званичној интернет презентацији школе 
-Плакати такмичења су качени на огласне табле школе 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН  

4.4 Омогућити 
надокнаду 
трошкова учешћа 
на такмичењима 

У току школске 2019/2020. у периоду који је предвиђен за оджавање свих такмичења 
дошло је до ванредног стања услед пандемије те се такмичења нису одржала . Пре 
увођења ванреднодног стања, одржано је само једно такмичење на ком су учествовала два 
ученика наше школе (XVII Фестивал војвођанске тамбуре која је одржана у Кикинди). 
У складу са тим извршена је надокнада трошкова такмичења.        

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН  
 

Развојни циљ бр. 5: 
Смањити осипање ученика кроз 
занимљиве школске 
садржаје и едукацију родитеља 

Критеријум успеха: 
Осипање ученика је мање од 10% укупног броја уписаних 
ученика 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
5.1 Реализација  

концерата са 
популарном тематиком 

популарна музика је увршћена  у наставни процес 
-у редовној настави 
-кроз наставу слободних активности 
Дела су извођена и на јавним наступима што је евидентирано и у 
програмима.(број одржаних концерата и јавних часова у току школске 
2019/2020., је смањен због настале ситуације са пандемијом) 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН  
5.2 Трибина за родитеље и ученике 

„Значај музичког образовања из 
перспективе школе и родитеља“ 
(I и IV разред ОМШ) 

Трибина и општи родитељски састанак планирани за период уписа нових 
ученика у школу (VII 2020.) није било могуће одржати због забране 
окупљања више људи и у затвореном и на отвореном. 
У складу са тим родитељима који су уписивали децу у Музичку школу 
подељен је водич кроз музичку школу као и флајер на коме  је представљен 
значај музичке школе из перспективе школе. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Развојни циљ бр. 6: 
Квалитетније процењивање и праћење 
напредовања ученика 
у функцији даљег учења 

Критеријум успеха: 
80 % наставника има уређена Ученичка портфолија 
80% ученика реално процењују своје напредовање 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
6.1 Уједначавање 

критеријума праћења 
напредовања и 
постигнућа ученика 
у Педагошким свескама 
по одсецима 
(елементи оцењивања) 

У педагошким свескама наставници индивидуалне наставе углавном уједначено прате 
напредовање ученика описујући следеће елементе: рад и напредак детета (ниво 
постигнућа, самосталност у раду  и активност на часу); потешкоће које се појављују у 
раду; мере за превазилажење потешкоћа, ефекти уведених мера; остала запажања 
(редовност, сарадња са родитељима, ванредно залагање или напредовање/када дете 
уради више од траженог...); промене које се уводе у месечни план рада. 
У групној настави у педагошким свескама наставници евидентирају јаке и слабе 
стране, оцене по областима (М,Р,П), информације о изради домаћих задатака, 
редовност на часовима. 
Један  наставник  је детаљније разрадио елементе које прати у педагошкој свесци, 
описно износи запажања о ученицима, њиховом раду у школи и код куће, јавним 
наступима, сарадњи са родитељима, у сваком месецу оцењује по методичким 
јединицама/ техничким и музичким елементима : скала, етида, држање инструмента 
поставка, корекција поставке и сл. што је напредније у односу на друге класе. 

Критеријум успеха  ОСТВАРЕН  



6.2 Упознавање ученика и 
родитеља са 
начином праћења 
њиховог 
напредовања 

Одељењске старешине у свих 12 класа,  на првом или евентуално другом 
родитељском састанку су упознале родитеље са критеријумима у оцењивању 
ученика у оквиру свог инструмента . 
 

Критеријум успеха  ОСТВАРЕН  

6.4 Уређивање Ученичког 
портфолиа 

Само 7% наставника је уредило Ученичке портфолие. 
У мају 2020.године  су сви наставници обавештени о онлајн обуци Е портфолио на 
коју се пријавило и похађало је 2 наставника. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Развојни циљ бр. 7: 
Унапређивање сарадње школе и 
родитеља 

Критеријум успеха: 
90 % родитеља је задовољна сарадњом са школом 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
7.1 Презентација на тему 

„Родитељски састанак“  – 
значај, начин реализације, 
избор садржаја рада и 
правилно евидентирање 
записника 

Записници са родитељских састанака садрже све потребне елементе. 
Наставницима је на почетку школске године на састанцима Наставничког већа и 
кроз индивидуалне разговоре са педагогом школе, дата инструкција и препорука 
како за садржај тако и за начин евидентирања и вођења записника. 
Чињеницу потврђују записници са родитељских састанака и дневницима рада, 
извештај о раду педагога, записници са Наставничких већа. 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН 
7.2 Едукација родитеља о 

значају рада 
Савета родитеља 

Одржано је 2 састанка савета родитеља у току школске 2019/2020.г. 
Едукација родитеља о важности рада и функционисања Савета родитеља  је 
увршћена у Дневни ред првог родитељског састанка сваке  школске  године, након 
чега се бирају представници класа за Савет родитеља. 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН 
7.3 Израда Водича кроз музичку 

школу за родитеље 
Водич кроз музичку школу је израђен (одштампан) и  доступан родитељима. 
Сви родитељи новоуписаних ученика за школску 2020/2021. су добили примерак 
водича. 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН  
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ЕТОС 

Развојни циљ бр. 8: 
Развијати колективни дух и тимски 
рад 

Критеријум успеха: 
80 % запослених је задовољно 
активностима школе на јачању међуљудских односа 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
8.1 Организација заједничких наступа Заједничких наступа наставника школе у току школске 2019/2020. није 

било. Због настале ситуације са пандемијом није било могуће организовати 
заједничке наступе у предвиђеном периоду. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

8.2 Заједничка преслушавања ученика 
пред јавне наступе и такмичења, 
реализација школских такмичења 
(размена искустава) 

Критеријум успеха није остварен у потпуности.  
Због настале ситуације са пандемијом организовано је само једно 
преслушавање такмичара у предвиђеном периоду. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

8.3 Заједничке посете  
наставника културно- 
историјским и уметничким 
знаменитостима и 
манифестацијама у окружењу. 

 
Организованих излета и одлазака на манифестације није било због настале 
ситуације са пандемијом 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН  
 



Развојни циљ бр. 9: 
Подстицати професионалност и 
мотивисаност за рад 

Критеријум успеха: 
Наставници школе понашају се одговорно и мотивисано, 
самоиницијативно предузимају мере за подизање нивоа квалитета рада.  

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
9.1 Промовисати 

појединачна и колективна 
постигнућа 

Постигнућа поједнинца, колектива и школе нису била промовисана онако 
како је планирано јер због увођења ванредног стања у држави од 
15.03.2020.године, такмичења се нису одржала до краја наставног периода 
шк. 2019/2020.године. Пре увођења ванреднодног стања, одржано је само 
једно такмичење на ком су учествовали ученици наше школе, што је и 
промовисано на сајту школе. 
Током онлајн наставе промовисан је онлајн рад са ученицима тако што су на 
сајт постављани снимци ученика. 

Критеријум успеха ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕНО 
9.2 У складу са могућностима школе 

наградити истакнута 
постигнућа 

Није било наставника који су се истицали својим достигнућима на 
такмичењима јер нису била одржана због пандемије. 

Критеријум успеха НИЈЕ ОСТВАРЕН  
 

Развојни циљ бр. 10: 
Организовање превентивних  
активности у циљу заштите  
ученика од злостављања и 
занемаривања. 

Критеријум успеха: 
Превентивне активности у циљу заштите ученика од злостављања и 
занемаривања чине саставни део Годишњег плана рада 

Критеријум успеха  ОСТВАРЕН  
10.2 Спровођење превентивних 

активности 
Активности се нису могле у потпуности спровести по плану  због настале 
ситуације па су реализоване делимично, колико су могућности 
дозвољавале. 

Критеријум успеха ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН  
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАД ШКОЛЕ 
 

Развојни циљ бр. 12: 
Разматрање могућности уписа деце  
млађег узраста (7 година ) у припремни 
 разред ШОМО 

Критеријум успеха: 
Повећан број ученика школе 

Р.Б Задаци /активности Критеријум успеха 
12.2 Разматрање заинтересованости 

деце узраста 7 година за упис у 
ШОМО 

Број  деце 1.разреда основне школе заинтересовано за упис у припремни 
разред ШОМО за школску 2020/2021.  (5 ученика) 
 
Обилазака ученика првих разреда у ОШ, разговор и презентације на 
предвиђени начин није било могуће остварити због пандемије те су се 
користили други облици презентације (он лајн презентација инструмената 
преко сајта школе, обавештеља преко локалних медијских сервиса, 
обавештење преко учитељица у основним школама, електронски упитник 
за исказивање интересовања за упис у музичку школу на сајту школе). 

Критеријум успеха  ДЕЛИМИЧНО ОСТВАРЕН  
12.3 Упис ученика узраста 7 година у 

ШОМО. 
Број  уписане деце 1.разреда основне школе у припремни разред ШОМО 
за школску 2020/2021. (3 ученика) 
Број  уписане деце 1.разреда основне школе у први  разред ШОМО за 
школску 2020/2021. (1 ученик) 

Критеријум успеха ОСТВАРЕН 

 
 
 
 



ЕВАЛУАЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРВЕ ГОДИНЕ  РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШОМО Кула 

За период 2019.-2022. године 
У школској 2019/2020. 

 

Стручни актив за развојно планирање је на основу законских захтева и извршене евалуације Акционог 
плана реализације Развојног плана, на састанку одржано  30.08.2020.   извршио евалуацију остварености 
прве године Развојног плана ШОМО Кула 2019.-2022. године., по областима квалитета рада.  

ОБЛАСТ 
КВАЛИТЕТА 

ПОТРЕБЕ РАНГ 
ПРИОРИТЕТА 

КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА 

 
I 

Школски програм 
и годишњи план 
рада школе 

- Међусобно усклађивање 
садржаја Развојног плана, 
Школског програма и 
Годишњег плана рада  

 
 

8. 

 
 
ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

 

II 
 

Настава и учење Квалитетније процењивање 
и праћење напредовања 
ученика 
у функцији даљег учења 

 

6. 
 
 
ОСТВАРЕН У ВЕЋОЈ МЕРИ 

 
III 

Образовна 
постигнућа 
ученика 

-Мотивисати ученике за 
учешће на такмичењима 
- Смањити осипање ученика 
кроз занимљиве школске 
садржаје и едукацију 
родитеља 

 
5. 

 
 
 
ОСТВАРЕН У ВЕЋОЈ МЕРИ 

 

IV Подршка 
ученицима 

-Унапређивање сарадње 
школе и родитеља 

 

7. 
ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

 
 

V 

 
 

Етос 

- Развијати колективни дух 
и тимски рад 
- Подстицати 
професионалност и 
мотивисаност за рад 
-Организовање 
превентивних активности у 
циљу заштите  
ученика од злостављања и 
занемаривања. 

 
 

 
 

5. 

 
 
 
 
 
ОСТВАРЕН У МАЊОЈ МЕРИ 

 
VI 

Организација 
рада школе, 
управљање 
људским и 
материјалним  
ресурсима 

-Отварање  издвојеног 
одељења школе у Црвенки  

1. ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

-Набавка новог 
поликонцертног клавира 

3. НИЈЕ ОСТВАРЕН 

-Разматрање могућности 
уписа деце млађег узраста 
(7година) у припремни 
разред ШОМО 

 

4. 
 
 
ОСТВАРЕН У ПОТПУНОСТИ 

 

          Председник Актива  
   за школско развојно планирање: 
         Љиљана Барна Никитовић 
__________________________________  


