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1. УВОД 
 

Школски развојни план МШ „Коста Манојловић“ израђен је у циљу побољшања квалитета 
рада и садржи циљеве и задатке који су планирани за реализацију у наредних пет година. 
Он је резултат континуираног стваралачког процеса који се заснива на сталном 
истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и осмишљавању начина да се 
те потребе задовоље. Желимо да наша школа буде подстицајна средина за учење и рад у 
којој постоји међусобна сарадња и остварују се потребе и интереси свих учесника у 
образовно-васпитном процесу. Радећи на остваривању постављених циљева и задатака 
настојаћемо да подстакнемо пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и 
физички развој сваког ученика, кроз побољшање квалитета наставе и васпитног рада, 
кроз сарадњу и корелацију свих запослених у школи уз размењивање иновативних идеја, 
договора и расподеле обавеза и одговорности, као и сарадњу са родитељима и другим 
законским заступницима, установама и институцијама. Овај план успоставља приоритете 
и циљеве у процесу побољшања и сачињен је на основу докумената проистеклих из: 

• Анализe стањa у школи коју је обавио Стручни актив за Развојно планирање; 
• Интерног вредновања рада школе у предходном периоду; 
• SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, 

дефинисали потребе школе које ће одредити одговарајуће промене; 
• Извештаја о реализацији предходног Развојног плана. 

Школски развојни план урађен је у складу са одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања (члан 41. и члан 49.), Закона о основном образовању и 
васпитању (члан 26.), Закона о средњем образовању и васпитању (члан 9.) и Правилникa 
о стандардима квалитета рада установе Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 
14/2018 од 02.08.2018. године. 

 
2. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 
Пуни назив школе Музичка школа „Коста Манојловић“ 
Адреса Немањина бр. 9, Земун Београд 
Телефон +381 11 2615 223 
Тел/факс +381 11 3167 775 
Website www.kostaman.edu.rs 
e-mail office@kostaman.edu.rs 
Дан школе 4. децембар 

Лого школе 

 
Унутрашња површина школе (м2) 2289 m2 

Издвојено одељење Одељење за слабовиде „Вељко 
Рамадановић“ 

Број ученика 1068 
Језици на којима се изводи настава Српски језик 
Број смена у школи 2 

http://www.kostaman.rs/
mailto:office@kostaman.edu.rs
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3. ОВО ЈЕ НАША ШКОЛА 
 

3.1. Историјат 
 

Музичка школа „Коста Манојловић“ отпочела је са радом 1. септембра 1939. године, као 
издвојено одељење музичке школе „Станковић“ из Београда, у трособном стану у 
Светосавској улици. Од тада, па све до 1949. године, школа је радила у врло тешким 
условима. Простор у коме се одржавала настава је морао често да се мења, није постојао 
ни адекватан инструментариј ни нототека. 

 
Године 1949. школа је добила статус редовне шестогодишње и бесплатне школе, а од 
1954. носи име Косте Манојловића, и својом даљом делатношћу достојно представља 
нашег познатог музиколога, композитора, оснивача и првог ректора Музичке академије у 
Београду. 
Ново пресељење које је уследило 1957. године значило је и нову етапу у развојном путу 
школе. Тада су добијене просторије у згради Дома културе, на месту данашњег Дома 
спортова „Пинки“. Музичка школа тражи, у то време, своју афирмацију и своје место у 
културном животу Земуна. У циљу пропагирања уметничке музике, 1961. године, у 
новоотвореној сали музичке школе, отпочиње се са организацијом концерата названих 
„Земунске музичке вечери“. У том периоду често су се могла чути изузетна уметничка 
остварења наших и страних извођача. Године 1970. срушен је Дом културе ради изградње 
Дома спортова (данашњи Пинки). Захваљујући ангажованости управе школе и 
разумевању надлежних, добијена је нова локација и за неколико месеци је изграђена 
садашња школска зграда која је почела са радом 6. фебруара 1971. године. 

 
Због реномеа и све већих успеха ученика, закључено је да су се стекли услови за отварање 
средње школе, па је првог септембра 1979. године уписано одељење првог разреда 
средњошколаца. 

 
На иницијативу наставника мр Душана Петровића и директорице Миле Лацковић од 
2005. године школа, прва у земљи, пружа образовање за образовни профил дизајнер 
звука. Технологија звучно-музичког процеса као и технологија компоновања и стварања 
музике знатно су се измениле у годинама протекле деценије. Савремени композитори 
свих жанрова па и композитори озбиљне музике углавном данас користе рачунаре и 
синтисајзере као средства у стваралачком процесу и не само као средства већ и као извор 
звука. Рачунар као извор звука последњих година доживео је велику експанзију. Интерес 
сваког ученика је увођење стваралачког начина мишљења у музичке школе који треба да 
повеже постојеће музичке предмете и омогући да се музичка знања коначно практично 
отелотворе. Увођење нових предмета попут Савремене хармоније са импровизацијом и 
оркестрацијом као и Савремене МИДИ композиције и продукције, доводе до 
осавремењивања већ постојећих теоријских предмета у музичкој школи. 

 
У непосредној близини градског парка, МШ „Коста Манојловић“ заједно са Земунском 
гимназијом, Пољопривредним факултетом и две основне школе чини образовно језгро 
Земуна. На територији Новог Београда и Земуна то је једина средња музичка школа. 
Од школске 1948/1949. године Нижој музичкој школи у Земуну дато је у надлежност 
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музичко одељење при Дому слепих „Вељко Рамадановић“. Наставу је финансирала управа 
Дома, а наставници школе су вршили неку врсту стручне контроле. План и програм рада 
су усаглашени са одговарајућим прописима музичке школе. 

 
Школске 1981/1982. године школи је припојено музичко одељење при Заводу за ученике 
оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ које је радило у врло скученом простору, са свега 
2–3 учионице у згради Завода. Класу клавира је водила Љиљана Николић а класу 
хармонике Зорица Бенишек. Солфеђо је предавао Милош Лукић. Ова три наставника су 
постали чланови колектива школе. 

 
Школске 1985/1986. године искоришћена је прилика када је основна школа „Вељко 
Рамадановић“ добила нову зграду да се у њиховој, до тада управној згради додели нашем 
специјалном издвојеном одељењу седам учионица. Тиме је радни простор био знатно 
увећан, али су ове учионице биле у крајње запуштеном стању, једва употребљиве за 
наставу. У току следеће две године, тадашњи директор Дејан Марковић обезбедио је 
средства од Општине Земун и других донатора, па је извршена темељна рестаурација 
постојећег простора и дозидан је још један спрат. Тако се добило 13 учионица, чиме је 
значајно побољшан квалитет наставе. Ове просторије су првобитно користила само деца 
са оштећеним видом, а касније и остали ђаци школе (одломци из књиге Павла Јанковића: 
„Историјат земунске музичке школе“). 

 
У издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“ многе генерације ученика су успешно 
завршавале музичко образовање у потпуности одговарајући на захтеве школског плана и 
програма. Реализацијом пројекта „Руке које виде“ и ангажовањем колега Злате Малеш, 
Мирјане Михаиловић и Даниеле Вагнер у сарадњи са тадашњом директорком Милом 
Лацковић набављена су сва неопходнa техничкa помагала – штампач за Брајеву азбуку, 
одговарајућа рачунарска опрема и програми, нотe и нотнa литературa и уџбеници за 
слепе и слабовиде ученике. Музичка школа „Коста Манојловић“ је једина школа у Србији 
која има могућност да штампа нотни материјал на Брајевом писму. Обезбеђивањем 
нотног материјала на Брајевом писму које су приређивале колегинице Гордана Грујичић 
и Мирјана Михаиловић значајно су побољшани услови за напредовање ученика овог 
одељења, као и ученика других музичких школа у Србији и региону. 
У издвојеном одељењу „Вељко Рамадановић“ данас се образују ученици клавира, виолине, 
хармонике, кларинета, обое, саксофона и гитаре. За потребе ове деце школа, једина на 
територији Србије, поседује софтвер и штампач за штампање нота на Брајевом писму. 
Привилегија великог прилива деце је један од разлога сталног процеса усавршавања 
организације наставе и прилагођавања савременим стремљењима у образовању. 

 
3.2. Специфичности школе 

 
Школа остварује предшколско (припремни разред – музички вртић за децу узраста 4 и 5 
година и музичко забавиште за децу узраста 6 и 7 година), основношколско и 
средњошколско образовање и васпитање. 

 
Музичка школа "Коста Манојловић" из Земуна је већ дуже време лидер у Србији, по 
успешности на свим пољима музичке едукације деце. Статистика говори да неколико 
година уназад има примат на свим такмичењима у земљи по постигнућима ученика. 
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Поред изузетних резултата на пољу образовно-васпитног рада, школа се истиче 
преданим радом на стварању развојних шанси за ученике, кроз реализацију квалитетних 
стручних усавршавања за ученике (организовањем мастеркласева и музичких кампова) и 
сарадњом са високошколским установама у земљи и иностранству. 

 
Музичка школа "Коста Манојловић"је и културни центар Општине Земун. Од 1961. године 
организује циклус концерата „Земунске музичке вечери“, на којима су наступала водећа 
имена домаће и светске сцене уметничке музике. Поред тога, школа кроз учешће у 
реализацији сопствених пројеката и пројеката локалне заједнице („Прослава Дана 
школе“, „Квизум – музички квиз“, Музику видим“, „Zemun International Music Competition“, 
„Дани Евроспке баштине“, „Дани белог штапа“…) константно доприноси афирмацији 
педагошког и уметничког профила установе. 

 
Музичка школа „Коста Манојловић“ је једина школа у Србији која има могућност да 
штампа нотни материјал на Брајевом писму. 

 
Ми смо Школа која је прва у Републици Србији пружила образовање за образовни профил 
дизајнер звука. Поред тог образовног профила, заступљен је и образовни профил музички 
извођач – класична музика. 

 
Ми смо Школа добре праксе у имплементацији инклузивног образовања у образовно 
васпитни систем школе. 

 
Ми смо Школа у којој разноврсност инструмената, који могу бити изучавани на нивоу 
основне или средње музичке школе, развија осећај уметничке припадности кроз 
различите облике заједничког музицирања: Гудачки оркестар основне школе, Гудачки 
оркестар средње школе, Хор основне школе, Хор средње школе, мешовити хор средње 
школе, Оркестар хармоника основне школе, Оркестар хармоника средње школе, Дувачки 
оркестар школе. 

 
Школа спроводи бројне хуманитарне акције, организовањем концерата са којих приходу 
од улазница иду за помоћ угроженим друштвеним категоријама. 
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3.3. Преглед управне и руководеће структуре школе 
 

Школски одбор • Александар Буркерт, 
представник наставника 
- председник, 

• Оливера Стамболић, 
представник наставника 
– заменик председника 

• мр Дина Хаџиомеровић, 
представник наставника 
– члан 

• Војислав Недељковић, 
представник локалне 
заједнице – члан 

• Милија Љубисављевић 
представник локалне 
заједнице – члан 

• Милкица Братић, 
представник локалне 
заједнице – члан 

• Наташа Нишкић, 
представник родитеља – 
члан 

• Милан Чавић, 
представник родитеља – 
члан 

• Мирјана Јовановић, 
представник родитеља – 
члан 

• У проширеном саставу 
су: 

• Марта Николић, 
представник ученика 

• Никола Сабољевић, 
представник ученика 

Мандат Школског одбора 
је четири године 
и конституисан је 
по решењу 112-392/18ц 
од 29.06.2018. године 

Директор школе мр Зорица Вукосављевић Именована од стране 
Министарства просвете, 
науке и технолошког 
развоја бр. 
119-01-00501/2018-03 
од 19.11.2018. године 
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Помоћници 
директора 

Александра Каралић (80%), мр 
Горан Стојановић (100%) 
Емилија Вукелић (20%). 

Наставник солфеђа 
Наставник кларинета 
Наставник солфеђа 

 
Стручни 
сарадници 

Анђелковић Љујић Јагода 
Гвоздић Маријана Николић 
Снежана Тодоровић Снежана 
Филајдић Милица 
 
 

Педагог Нототекар 
Медијатекар 
Психолог 
Нотограф 
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3.4. Преглед постојећих ресурса школе 

3.4.1. Школски простор 
 
 

РЕСУРС Укупан број *Напомена 

Учионица за разредну и 
групну наставу 

9 Просторије у матичној 
згради, издвојеном 
одељењу „Вељко 
Рамадановић“ и ОШ 
„Лазар Саватић“ 

Учионица за 
индивидуалну наставу 

31 Просторије у матичној 
згради и издвојеном 
одељењу „Вељко 
Рамадановић“. 

Зборница 3 Просторије у матичној 
згради, издвојеном 
одељењу „Вељко 
Рамадановић“ и ОШ 
„Лазар Саватић“ 

Канцеларија 5  
Портирница/ 
просторија 
за помоћно техничко 
особље 

1  

Тоалети 7 Обухвата просторије у 
матичној згради, 
издвојеном одељењу 
„Вељко Рамадановић“ и 
ОШ „Лазар Саватић“ 

Свечана сала 1 
 

 

Медиотека 1 
 

 

Радионица 1 
 

 

Студио 1 
 

 

Глува соба 1 
 

 

Штампарија - Брајево 
писмо 

1  

Архиве 2 
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3.4.2. Информатичка, технолошка oпрема и наставна средства 
 

Тип опреме Број комада 
Интерактивна табла 1 
Рачунари 36 
Клавири 24 
Пијанина - синтисајзери 38 
Хармонике 48 
Виолине 1/4 40 
Виолине 1/2 34 
Виолине 3/4 18 
Виолине 4/4 32 
Виолине збирно 124 
Виоле 7 
Виолончела 1/4 4 
Виолончела 1/2 9 
Виолончела 3/4 14 
Виолончела 4/4 7 
Виолончела збирно 34 
Контрабас 7 
Гитаре 6 
Флауте 19 
Кларинети 33 
Обое 11 
Саксофони 15 
Трубе 10 
Тромбони 6 
Хорне 16 

 

3.5. Сарадња школе са другим школама и институцијама 
 

Ученици наше учествују не само на музичком такмичењима и фестивалима, већ су и 
активни учесници музичког и културног живота ГО Земун и Града Београда. 

 
Током читаве године, музичка достигнућа ученика могу да чују посетиоци поетских 
вечери, промоција, отварања изложби и других културних манифестација, али и оних који 
прате концертну делатност, како у Свечаној сали Музичке школе, тако и у другим 
концертним просторима на територији града. 

 
У сарадњи са основним школама на територији ГО Земун школа организује едукативне 
концерте за најмлађе, а са ФМУ у Београду школа има интезивну стручну сарадњу, у 
области реализације праксе студената - предмет методика наставе главног предмета. 

 
Школa негује пријатељске односе са свим музичким школама у Србији. У претходном 
периоду организовани су, са циљем размене педагошких искустава, заједнички концерти 
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са свим школама из Београда као и многом музичким школама широм Србије: МШ 
“Живорад Грбић” Ваљево, МШ “Војислав-Лале Стефановић” Ужице, МШ “Марко Тајчевић” 
Лазаревац, ОМШ “Стеван Христић” Младеновац, МШ ”Јосиф Маринковић” Вршац... 

 
Такође, школа негује пријатељске односе са музичким школама из окружења, као и са 
високошколским установама из Руске Федерације: 

• Саратов државни конзерваторијум им. Л. В. Собинова, 
• Кримски федерални универзитет им. Б. И. Вернадского, 

• Белгородски државни институт уметности и културе. 
 
 

УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ ОПИС САРАДЊЕ 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

Контакти са циљем општег увида у 
стање и рад наше школе и пружања 
помоћи 

ГО Земун • Финансира путовања ученика 
на такмичења у иностранству, 

• Покровитељ је Земунских 
музичких вечери и ЗИМЦ-а, 

• Награђује ученике школе за 
постигнуте резултате учења, 
као и ученике и наставнике 
школе за резултате на 
такмичењима током школске 
године 

• Сарадња на реализацији Дана 
Европске баштине... 

Основне школе на општини Земун и из 
других општина 

Организација концерата за најмлађе 
Стручна сарадња 

Дечји вртићи на територији ГО Земун Организација концерата за најмлађе 

Градски секретаријат за 
образовање и дечју заштиту 

Инвестициона одржавања и улагања 
Стручна сарадња и материјална 
подршка 

МУП Републике Србије • Праћење понашања ученика, 
Организација радиониц са 
циљем превенције насиља и 
употребе дрога и осталих 
опојних средстава. 

• Учешће Оркестра полиције на 
манифестацији Дани белог 
штапа 

ФМУ у Београду Стручна сарадња у области 
реализације праксе студената - 
предмет методика наставе 
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Државни конзерваторијум им. Л. В. 
Собинова, Саратов, Руска федерација 

• Размена педагошкох искустава, 
Учешће предавача са 
Конзерваторијума у жирију 
ЗИМЦ-а 

Кримски федерални универзитет им. 
Б. И. Вернадского, Руска Федерација 

Размена педагошких искустава 

Белгородски државни институт 
уметности и културе, Руска 
Федерација 

Размена педагошких искустава 

 

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

Полазећи од дефиниције самовредновања рада које подразумева процес у којем установа 
сама утврђује резултате свога рада, јаке и слабе стране школе и своја постигнућа у 
одређеним областима, Стручни aктив за развојно планирање је у предходном периоду 
израдио извештај о реализацији Развојног плана школе, по следећим кључним 
областима: 

4.1. КЉУЧНА ОБЛАСТ 1: Програмирање, планирање и извештавање 
 

Подручје вредновања: 

Програмирање образовно-васпитног рада jе у функциjи квалитетног рада школе (1.1) 

Планирање рада органа, тела и тимова jе у функциjи ефективног и ефикасног рада у 
школи (1.2) 

Планирање образовно-васпитног рада усмерено jе на развоj и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 
општих међупредметих и предметних компетенциjа (1.3) 

На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

• Планирање рада врши се на основу аналитичко-истраживачке процене квалитета 
рада установе. 

• Усаглашаваље годишњег плана рада са школском програмом, развојним планом 
школе и годишњим календаром је вршено константно током развојног периода, а 
интезивно током периода обележеног пандемојим вируса КОВИД 19. 

• Оперативно планирање органа, тела и тимова је усмерено и доприноси унапређењу 
образовно-васпитног процеса и подизање нивоа постигнућа ученика. 

•  
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4.2. КЉУЧНА ОБЛАСТ 2: Настава и учење 

Подручје вредновања: 

Наставни процес (2.2) 

Праћење напредовања ученика (2.4) 
 

На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

 
Индивидуална настава 

• Информације и упуства наставника су добро осмишљена, прецизно формулисана, 
повратна информација наставника ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. 

• Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и постичу развијање 
нових. Често се користе похвале и награде и истичу се примери понашања и 
постигнућа ученика. 

• Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно, сагласно прописаном 
Правилнику о оцењивању ученика у основној школи и средњој школи. Разлике у 
критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су незнатне. 

• Ученици добијају повратну информацију о оцени али се занемарује њена 
мотивациона функција. 

• Недовољно заступљена међупредметна комуникација међу наставницима. 
 

Теоретска музичка настава 
 

• Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 
доступне изворе знања. 

• Наставници би у већој мери требало да поступно постављају захтеве различитог 
нивоа сложености. 

• Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно, сагласно прописаном 
Правилнику о оцењивању ученика у основној школи и средњој школи. Ученицима су 
јасни критеријуми вредновања. 

• Ученици умеју критички да процене свој напредак и напредак осталих ученика. 

• Недовољно заступљена међупредметна комуникација међу наставницима. 

Настава на одсеку музичка продукција 

• Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно, сагласно прописаном 
Правилнику о оцењивању ученика у основној школи и средњој школи. Ученици 
добијају повратну информацију о оцени али се занемарује њена мотивациона 
функција. 
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• Недовољно заступљена међупредметна комуникација међу наставницима. 

• Наставници би у већој мери требало да поступно постављају захтеве различитог 
нивоа сложености. 

• Наставници би требало да активније учествују у процесу обавештавања ученика о 
променама у реализацији образовно-васпитног процеса. 

• Организовање интерних часова и активног учешћа ученике са мултимедијалном 
радовима на концертима школе. 

Oпштеобразовнa настава 

• Повратна информација наставника ученицима је у функцији подстицања ученика 
на даљи рад. 

• Дијалог између ученика и наставника одвија се уз узајамно уважавањe. 

• Корелација међу темама и садржајима унутар једног предмета је добра, али међу 
предметима је слаба. 

• Недовољна заступљеност савремених информационох технологија у настави. 

• Недовољно заступљена комуникација међу наставницима општеобразовне и 
музичке наставе. 

 
4.3. КЉУЧНА ОБЛАСТ 3: Образовна постигнућа ученика 
Подручје вредновања: 
Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика (3.2) 
На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

• Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика. 

• Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за полагање годишњих 
испита у основној музичкој школи, као и програм припреме за полагање пријемног 
испита за средњу музичку школу. 

• Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за полагање годишњих 
испите у средњој музичкој школи, дипломских испита у средњој музичкој школи, 
као и програм припреме за полагање пријемног испита на високошколске установе 
у земљи и иностранству. 

• Школа бележи константно висок успех на пријемним испитима за средњу музичку 
школу и на високошколске установе. 

• Пласман ученика (појединачно или екипно) на свим нивоима такмичења је 
изузетно висок и константан. 

• Ученици школе у високом степену испољавају мотивисаност за учешће на 
такмичењима, додатним и ваннаставним активностима. 
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4.4. КЉУЧНА ОБЛАСТ 4: Подршка ученицима 
 

Подручје вредновања: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима (4.1) 

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика (4.2) 

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са 
изузетним способностима (4.3) 

На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

• Школа разрађује и реализује подршку процесу учења (уводи технике учења, помоћ 
у превазилажењу неуспеха, организује допунске и додатне часове) 

• Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

• Школа плански води рачуна о личном и социјалном развоју ученика. 

• У школи се негује и подстиче позитивна социјална клима (толеранција, 
поштовање, узајамно помагање и уважавање, сарадња...) 

• Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

• У школи се примењује индивидуализовани приступ за ученике из осетљивих група 
и за ученике са изузетним способностима. 

 
 

4.5. КЉУЧНА ОБЛАСТ 5: Етос 
 

Подручје вредновања: 

Успостављени су добри међуљудски односи (5.1) 

Резултати ученика и наставника се подржаваjу и промовишу (5.2) 

У школи функционише систем заштите од насиља (5.3) 

У школи jе развиjена сарадња на свим нивоима (5.4) 

Школа jе центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности (5.5) 

На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

• У школи постоjи поштовање норми коjима jе регулисано понашање и одговорност 
свих. 

• За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењуjу мере и санкциjе. 
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• У школи се користе различите технике за превенциjу и конструктивно решавање 
конфликата. 

• Успех сваког поjединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични 
успех и успех школе. 

• У школи се примењуjе интерни систем награђивања ученика и запослених за 
постигнуте резултате. 

• У школи се организуjу различите активности за ученике у коjима свако има 
прилику да постигне успех. 

• Ученици са сметњама у развоjу и инвалидитетом учествуjу у различитим 
активностима установе. 

• У школи jе видљиво и jасно изражен негативан став према насиљу. 

• У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са 
Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама. 

• Школа организуjе активности за запослене у школи, ученике и родитеље, коjе су 
директно усмерене на превенциjу насиља. 

• У школи jе организована сарадња стручних и саветодавних органа. 

• Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима. 

• У школи се подржаваjу инициjативе и педагошке аутономиjе наставника и 
стручних сарадника. 

• Родитељи активно учествуjу у животу и раду школе. 

• Наставници, ученици и родитељи организуjу заjедничке активности у циљу jачања 
осећања припадности школи. 

• Школа jе препознатљива као центар иновациjа и васпитно-образовне изузетности 
у широj и ужоj локалноj и стручноj заjедници. 

• Наставници континуирано преиспитуjу сопствену васпитно-образовну праксу, 
мењаjу jе и унапређуjу. 

• Наставници нова сазнања и искуства размењуjу са другим колегама у установи и 
ван ње. 

• Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим 
нивоима школе представљаjу примере добре праксе. 

 
• Школа развиjа иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања. 
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• Специфични циљ – добијање статуса Уникатне школе, односно школе од посебног 
интереса за Републику Србију није остварен. 

 
4.6. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 

 
Подручје вредновања: 

Руковођење директора jе у функциjи унапређивање рада школе (6.1) 

У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада (6.2) 

Лидерско деловање директора омогућава развоj школе (6.3) 

Људски ресурси су у функциjи квалитета рада школе (6.4) 

Материjално-технички ресурси користе се функционално (6.5) 

На основу прикупљених података кaо и на основу показатеља може се констатовати 
следеће: 

• Постоjи jасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 
одговорности. 

• Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и 
компетенциjама запослених. 

• Директор прати делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада. 

• Директор обезбеђуjе услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 
активно учествуjу у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе. 

• Директор користи различите механизме за мотивисање запослених. 

• Директор редовно остваруjе инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни 
рад. 

• Стручни сарадници и наставници прате и вреднуjу образовно-васпитни рад и 
предлажу мере за побољшање квалитета рада. 

• Тим за самовредновање остваруjе самовредновање рада школе у функциjи 

унапређивања квалитета. 

• У школи се користе подаци из Јединственог информационог система просвете, 
Доситеја, есДневника и Галиса за вредновање и унапређивање рада школе. 

• Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне 

зрелости школе. 
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• Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу 

резултата праћења и вредновања. 

• Директор своjом посвећеношћу послу и понашањем даjе пример другима. 

• Директор показуjе отвореност за промене и подстиче иновациjе. 

• Директор промовише вредности учења и развиjа школу као заjедницу 
целоживотног учења. 

• Директор подстиче професионални развоj запослених и обезбеђуjе услове за 

његово остваривање у складу са могућностима школе. 

• Запослени на основу резултата самовредновања планираjу и унапређуjу 
професионално деловање. 

• Запослени примењуjу новостечена знања из области у коjима су се усавршавали. 

• Директор обезбеђуjе оптимално коришћење материjално-техничких ресурса. 

• Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања 
квалитета наставе. 

• У школи постоји проблем са недостатак простора за одржавање наставе. 

• Недостатак информатичке, технолошке и мултимедијалне опреме за припрему и 
организацију интердисциплинарних огледних часова. 

• У школи се подржава реализациjа проjеката коjима се развиjаjу опште и 
међупредметне компетенциjе. 

• Школа кроз школске проjекте развиjа предузимљивост, ориjентациjу ка 
предузетништву. 

• Школа укључуjе ученике и родитеље у конкретне активности у кључним 
областима квалитета. 

• Директор развиjа међународну сарадњу и проjекте усмерене на развоj кључних 
компетенциjа за целоживотно учење ученика и наставника и стварање развојне 
шансе за ученике. 

• Основна обележја школе (табле са називом, лична карта са информацијама о 
запосленим, службама и просторном распореду) истакнута су на видним местима. 

• Школа има посебна обележја (лого, монографију, интернет презентацију...). 

• У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, 
концерти ..) у које су укључени сви актери школе. 

• Школа је место културних дешавања у својој средини у којима учествују садашњи и 
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бивши ученици и запослени. 

• Специфични задатак – Формирање специјализованим тимова за израду пројеката 
школе није остварен. 

• Специфични задатак – Добијање дозволе за проширену делатност школе – 
штампање нота на Брајевом писму није остварен. 

 
5. АНАЛИЗА 

 
Стручни aктив за развојно планирање је сачинио SWOT анализу на основу извештаја о 
реализацији Развојног плана у претходних пет година. 

5.1. Снаге наше школе 
 
 

валитетан и посвећен кадар који контунуирано развија иновативну праксу и нова 
образовна решења следећи и антиципирајући промене у друштву, а у складу са потребама 
ученика. 

днос између наставника и ученика укључује обострано поверење, отвореност и 
искреност. 

арадња са родитељима и локалном самоуправом је на изузетно високом нивоу. 

имски рад свих интересних група доприноси бољем квалитету рада школе. 

фирмативно окружење за ученике из осетљивих група и ученике са тешкоћама у 
развоју, као и ученицима са изузетним способностима. 

отивисани ученици. 

ктивна сарадња са релевантним институцијама и појединцима са циљем пружања 
подршке и стварања развојне шансе за ученике школе. 

еговање и промоција здравих стилова живота и права детета. 
 

5.2. Слабости наше школе 
- Недостатак простора за одржавање наставе. 
- Недостатак информатичке, технолошке и мултимедијалне опреме за припрему и 

организацију интердисциплинарних огледних часова. 
- Недовољно заступљена међупредметна комуникација међу наставницима. 
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5.3. Могућности 
- Отварање издвојених одељења 
- Добијања проширене делатности за штампање нота на Брајевом писму 
- Развијање сарадње са институцијама из земље и иностранства 

5.4. Претње 
- Неадекватна употреба и злоупотреба средстава комуникација (друштвене мреже) 

од стране ученика. 
- Све учесталији прелазак основних школа на једносменски рад основних школа 

додатно отежава планирање и реализацију образовно-васпитног процеса. 
- Преоптерећеност ученика ваншколским активностима. 

 
5.5. Мисија школе 

 
Мисија Mузичке школе “Коста Манојловић“ је да заједно са нашим ученицима мењамо 
овај свет и наше друштво на боље, да негујемо таленте и омогућимо им да слободно, 
радосно и храбро закораче даље у живот, да надареној деци обезбедимо најквалитетнији 
ниво музичког образовања, којим ће у пуној мери моћи да остваре своје пуне потенцијале 
као будући уметници, комплетне личности и грађани света. Наша мисија је, такође, да 
пренесемо поруку свету колика је одговорност друштва према деци оштећеног вида и, 
упоште, сензибилизање јавности за брижнији приступ образовању деце са посебним 
потребама. 

 
5.6. Визија школе 

 
Наша школа је центар иновативне наставе и безбедна средина за све - место на коме ће се 
рађати нове идеје и мотивисати ученици за стицање и надградњу знања. Своје 
активности усмеравамо ка томе да музичка школа буде епицентар образовног и 
културног живота уже и шире заједнице чији је битан чинилац. 

 
Негујући тимски рад, подстицајну атмосферу и добре међуљудске односе тежимо да: 

• креирамо развојну шансу за ученике школе; 
• повећамо видљивост уметничке музичке сцене за младе; 
• обогатимо културну понуду на територији општине Земун кроз сарадњу са 

институцијама и организацијама на локалном, републичком и међународном 
нивоу. 

• дамо допринос поштовању, неговању и очувању националне културне баштине 
промовисањем домаћег уметничког стваралаштва у области класичне музике. 

 

5.7. Мото школе 

 
„Види свет очима музике“ 
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6. ПРИОРИТЕТНИ РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ 
 

Иако су анализе показале висок ниво остварености у појединим областима то не 
искључује даљи рад на унапређењу, док се у појединим областима препознала нужност за 
уношењем промена у циљу развоја школе, побољшања образовно-васпитног процеса. 

 
Планирање и мере за побољшање квалитета рада школе биће разрађени у оквиру 
кључних области: 

• Програмирање, планирање и извештавање 
• Настава и учење 
• Образовна постигнућа ученика 
• Подршка ученицима 
• Етос 
• Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

 
При утврђивању приоритетних развојних циљева, руководили смо се првенствено 
специфичним потребама наших ученика, како би се стекли услови за успешну 
реализацију задатака постављених у оквиру циљева. 

6.1 Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Анализом потреба свих интересних група у области Програмирање, планирање и 
извештавање приоритетни задатак је доношење новог Школског програма, док ће се 
остали стандарди квалитета рада установе пратити континуирано током развојног 
периода: 

ТАБЕЛА 6.1.1. 
 

Развојни циљеви • Програмирање образовно-васпитног рада је у 
функцији квалитетног рада школе. 

• Планирање рада органа, тела и тимова jе у 
функциjи ефективног и ефикасног рада у 
школи. 

• Планирање образовно-васпитног рада 
усмерено jе на развоj и остваривање циљева 
образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа/исхода у наставним предметима 
и општих међупредметих и предметних 
компетенциjа. 

Задаци 1. Доношење новог Школског програма 

2. Остваривање стандарда из области квалитета 

Активности 1. Рад на изради новог школског програма 

2. Анализа остваривања стандарда из области 
квалитета 

Носиоци активности 1. Стручни актив за развој школског програма, 
директор 
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2. Стручна већа за област предмета,Тим 
за самовредновање, директор 
 

Време реализације 1. До 31. децембра 2021. 

2. Током развојног периода 

Инструменти процене - Школски програм 
- Оперативни планови/извештаји органа, тела, 

тимова, стручних сарадника и директора 
- Записници одељењских већа 
- Записници стручних већа 
- Дневници образовно васпитног рада 
- Дневници осталих облика образовно васпитног 

рада 
- Годишњи план рада школе (у току развојног 

периода) 
- Годишњи извештаји o раду школе (у току 

развојног периода) 

Критеријум успеха Донешен нови школски програм по прописаним 
начелима за израду овог документа, остварени 
стандарди 

Носиоци евалуације Стручни актив за развој школског програма, 
директор, Педагошки колегијум 
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6.2. Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу 
Самовредновања рађеног у претходном периоду, дефинисани су специфични циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области, док ће се остали стандарди 
квалитета рада установе пратити континуирано током развојног периода: 

ТАБЕЛА 6.2.1. 
 

Развојни циљеви Развијање међупредметне комуникација међу 
наставницима. 
Унапређење теоретске музичке, општеобразовне 
наставе, и наставе на одсеку музичке продукције. 

Задаци • Развијање размене искустава између наставника 
различитих предмета. 

• Развијање способности повезивања знања из 
различитих области код ученика. 

• Организовање интерних часова и активног 
учешћа ученика са одсека за музичку продукцију 
са мултимедијалном радовима на концертима и 
пројектима школе. 

Активности Организивање стручног усавршавања унутар установе, 
организовање радионица за ученике, припрема и 
организација интердисциплинарних часова 

Носиоци активности Ученици, предметни наставници 
 

Време реализације Током школске године 
 

Критеријум успеха Организивана стручна усавршавања унутар установе, 
организоване радионице за ученике, реализован један 
интердисциплинарни час током школске године 
 

Инструменти процене Извештаји предметних наставника 
 

Носиоци евалуације Педагошки колегијум 
 

Време евалуације Крај сваке школске године 
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6.3. Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу 
Самовредновања рађеног у претходном периоду, дефинисани су специфични циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области, док ће се остали стандарди 
квалитета рада установе пратити континуирано током развојног периода: 

 
ТАБЕЛА 6.3.1. 

 
Развојни циљеви Успешно полагање пријемног испита за средњу музичку 

школу и високошколске установе у земљи и иностранству. 

Задаци Организација припремне наставе за пријемни испит за 
средњу музичку школу (главни предмет, предмети 
солфеђо и теорија музике) као и за пријемне испите за 
високошколске установе. 

Активности Организација и континуирана реализација припремне 
настава, организација наступа ученика. 

Носиоци активности Стручно веће наставника теоретских предмета, 
наставници главног предмета 

Време реализације Током целе школске године, током развојног периода. 
Критеријум успеха Успешно положени пријемни испити. 

Инструменти процене Праћење реализације предвиђеног програма припремне 
наставе, евалуација напредка ученика, сарадња 
наставника и Стручних сарадника. 

Носиоци евалуације Педагог школе, стручна већа 
Време евалуације Јун-јул сваке школске године током развојног периода. 
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6.4. Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 

Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу 
Самовредновања рађеног у претходном периоду, дефинисани су специфични циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области, док ће се остали стандарди 
квалитета рада установе пратити континуирано током развојног периода: 

ТАБЕЛА 6.4.1. 
 

Развојни циљеви Пружање додатне подршке ученицима са изузетним 
способностима. 

Задаци • Примењивање индивидуалних образовних планова 
за ученике са изузетним способностима. 

• Успостављање механизме за идентификациjу 
ученика са изузетним способностима и стварање 
услове за њихово напредовање. 

Активности Израда правилника о преласку ученика на школовање по 
ИОП3 

Носиоци активности Тим за инклузивно образовање, директор, секретар 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Успостављање јасни критеријуми и процедуре за 
селекцију ученика који прелазе на школовање по 
Индивидуалном образовном плану са обогаћеним и 
проширеним програмом 

Инструменти процене Извештаји руководиоца Стручних већа и Педагошког 
колегијума 

Носиоци евалуације Директор, Тим за инклузивно образовање 
Време евалуације На крају сваке школске године током развојног периода 

 
ТАБЕЛА 6.4.2. 

Развојни циљеви Унапређивање инклузивног образовања. Пружање 
додатне подршке ученицима који се школују по ИОП1 и 
ИОП2. 

Задаци Подизање компетенција наставника за рад са ученицима 
из осетљивих група. 

Активности Организовање акредитованих семинара из области 
педагошког рада са ученицима из осетљивих група. 

Носиоци активности Стручни сарадници, Тим за инклузивно образовање 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Повећан броја наставника који су прошли адекватне 
обуке и који су укључени у рад са ученицима из 
осетљивих група и са ученицима са тешкоћама у развоју.. 

Инструменти процене Сертификати запослених о похађаним обукама издатих од 
надлежних институција. 

Носиоци евалуације Педагог и псохолог 
Време евалуације Крајем сваке школске године 
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ТАБЕЛА 6.4.3. 
 

Развојни циљеви Подршка ученицима у припреми за јавни наступ. 

Задаци Пружање психолошке подршке ученицима у припреми за 
јавни наступ и превазилажењу треме. 

Активности Реализација радионица за превазилажење треме. 
Промоција радионица. 

Носиоци активности Психолог 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Повећан обухват ученика који су прошли програм 
радионица. 

Инструменти процене Извештај психолога 
Носиоци евалуације Директор 
Време евалуације Крајем сваке школске године 

 
ТАБЕЛА 6.4.4. 

 
Развојни циљеви Побољшање услова за музички развој ученика са 

оштећеним видом са интернатским смештајем. 
Задаци Успостављање конструктивне сарадње са руководством и 

Саветом родитеља Школе за ученике са оштећеним видом 
„Вељко Рамадановић“ и Домом ученика 

Активности Писање дописа школи и Савету родитеља – молба за 
побољшање услова за вежбање инструмента у интернату 
уз активно учешће васпитача у организацији времена за 
вежбање. Организовање састанка са руководством школе. 

Носиоци активности Директор, помоћник директора, Тим за инклузивно 
образовање 

Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Већина ученика са оштећеним видом има услове и 
интернатску подршку за вежбање инструмента у 
интернату. 

Инструменти процене Процена предметних наставника 
Носиоци евалуације Тим за инклузивно образовање 
Време евалуације Током развојног периода 

 
ТАБЕЛА 6.4.5. 

 
Развојни циљеви Пружање додатне подршке ученицима са оштећеним 

видом. 
Активности Повећање фонда литературе на Брајевом писму. 
Носиоци активности Нотограф, наставник Данијела Петровић 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха У складу са индивидуалним потребама ученика повећан 
фонд литературе на Брајевом писму. 

Инструменти процене Попис одштампане литературе 
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Носиоци евалуације Директор, Тим за инклузивно образовање 
Време евалуације Током развојног периода 

 

6.5. Област квалитета 5. ЕТОС 
 

Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу 
Самовредновања рађеног у претходном периоду, дефинисани су специфични циљеви и 
задаци које је потребно остварити у оквиру ове области, док ће се остали стандарди 
квалитета рада установе пратити континуирано током развојног периода: 

 
ТАБЕЛА 6.5.1. 

 
Развојни циљеви Подизање квалитета сарадње између родитеља и 

наставника главног предмета 

Задаци Успостављање сарадње са родитељима на самим 
почецима музичког школовања. 

Активности Припрема и реализација родитељских састанака за 
родитеље ученика 1. разреда ОМШ 

Носиоци активности Психолог, Тим за самовредновање, руководиоци Стручних 
већа 

Време реализације Септембар - сваке школске године током развојног 
периода 

Критеријум успеха 70% родитеља присуствовало састанку 

Инструменти процене Извештаји руководиоца Стручних већа, извештај 
психолога 

Носиоци евалуације Директор, Педагошки колегијум 

Време евалуације Крај 1. полугодишта сваке школске године током 
развојног периода. 

 
ТАБЕЛА 6.5.2. 

Развојни циљеви Неговање позитивне социјалне климе. 
Задаци Развијање вештина ненасилне и асертивне комуникације. 

Активности Организовање акредитованих семинара за наставнике о 
ненасилној и асертивној комуникацији. 

Носиоци активности Помоћник директора, наставници 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Повећан обухват наставника који су прошли обуку о 
вештинама комуникације. 

Инструменти процене Сертификати запослених о похађаним обукама издатих од 
надлежних институција. 

Носиоци евалуације педагог 
Време евалуације Јун сваке школске године током развојног периода 
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ТАБЕЛА 6.5.3. 
 

Развојни циљеви Неговање позитивне социјалне климе 

Задаци Подизање свести о значају квалитетних међуљудских 
односа и сарадње на свим нивоима. 

Активности Презентација за Наставничко веће о резултатима 
самовредновања из области ЕТОС. 

Носиоци активности Психолог 
Време реализације Током развоног периода 

Критеријум успеха Припремљена и реализована презентација на седници 
наставничког већа 

Инструменти процене Извештај психолога 
Носиоци евалуације Тим за самовредновање 
Време евалуације Крајем школске године 

 
ТАБЕЛА 6.5.4. 

 
Развојни циљеви Превенција насиља. 

Задаци Пројекат: Креативни ангажман ученика као мера 
превенције насиља. 

Активности Презентовање креативних радова ученика, изложбе 
ликовних радова и уметничке фотографије, организовање 
креативних вечери: музичко и литерарно стваралаштво 
ученика, мултимедијална уметност. 

Носиоци активности Психолог, наставник српског језика и књижевности, 
наставници музичке продукције 

Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Реализована једна изложба или презентација креативних 
радова ученика током године 

Инструменти процене Извештај психолога и наставника 
Носиоци евалуације Директор, педагог, Педагошки колегијум 
Време евалуације Крај сваке школске године 

 
ТАБЕЛА 6.5.5. 

 
Развојни циљеви Заштита ученика од насиља. 

Задаци Подизање свести ученика о врстама насиља и начинима 
реаговања на насиље. 

Активности Организовање литерарног конкурса на тему насиља. 
Носиоци активности Психолог, наставник српског језика и књижевности 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Реализован један литерарни конкурс са награђеним 
радовима. 

Инструменти процене Извештај психолога и наставника 
Носиоци евалуације Директор, педагог 
Време евалуације Крајем сваке школске године 
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ТАБЕЛА 6.5.6. 
 

Развојни циљеви Доношење правилника о награђивању наставника. 

Задаци • Утврђивање критеријума за награђивање 
наставника 

• Успостављање процедуре за израду и доношење 
правилника 

Активности Израда правилника правилника о награђивању 
наставника 

Носиоци активности Директор, секретар, стручна већа 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Успоставњени јасни критеријуми и процедуре о 
награђивању наставника, усвојен правилник 

Инструменти процене Извештај директора, извештај Педагошког колегијума 
Носиоци евалуације Директор, Педагошког колегијума 
Време евалуације Током развојног периода 

 
6.6. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. Организација рада школе, управљање људским и 
материјалним ресурсима 

 
ТАБЕЛА 6.6.1. 

 
Развојни циљеви Осавремењивање учионица за општеобразовну наставу. 

Задаци Стицање услова за подизање нивоа општеобразовне 
наставе. 

Активности Набавка и инсталација рачунара и видео пројектора у 
учионице за општеобразовну наставу. 

Носиоци активности Директор, помоћници директора 
Време реализације Током развојог периода 

Критеријум успеха Инсталирана савремена наставна средства у 4 учионице 
за општеобразовну наставу. 

Инструменти процене Извештај директора 
Носиоци евалуације Педагошки колегијум 
Време евалуације Крај развојог периода 

 

ТАБЕЛА 6.6.2. 
 

Развојни циљеви Обезбеђивање неопходних материјално-техничких 
ресурса. 

Задаци Побољшање услова за рад у ванредним и редовним 
околностима. 

Активности Набавка лап топ рачунара за чланове Педагошког 
колегијума у проширеном саставу, тј за руководиоце 
одсека, разредне старешине и стручне сараднике. 

Носиоци активности Директор 
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Време реализације Током развојног периода 
Критеријум успеха Набављени рачунари 
Инструменти процене Извештај директора 
Носиоци евалуације Педагошки колегијум 
Време евалуације Крајем развојног периода 

 

ТАБЕЛА 6.6.3. 
 

Развојни циљеви Повећање процента ангажмана нотографа. 

Задаци Повећање фонда литературе на Брајевом писму. 
Кадровско појачање инклузивном образовању. 

Активности Писање захтева Министарству просвете са образложењем 
кадровских потреба. 

Носиоци активности Директор 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Добијено одобрење надлежних за повећање процента 
ангажмана нотографа 

Инструменти процене Извештај директора 
Носиоци евалуације Педагошки колегијум, Тим за инклузивно образовање 
Време евалуације Крајем развојног периода. 

 
ТАБЕЛА 6.6.4. 

 
Развојни циљеви Отварање издвојених одељења 

Задаци Израда елабората 
Реализација отварања издвојеног одељења 

Активности Рад на припреми и реализацији корака неодходних за 
остваривање развојног циља 

Носиоци активности Директор, секретар 
Време реализације Током развојног периода 

Критеријум успеха Добијено одобрење надлежних за отварање издвојеног 
одељења. 

Инструменти процене Извештај директора 
Носиоци евалуације Директор 
Време евалуације Крајем развојног периода. 
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7. ПЛАН АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2026 

7.1. План мера унапређења образовно-васпитног рада на основу анализе резултата 
ученика на годишњим испитима основне музичке школе и пријемном испиту за 
средњу музичку школу 

 

• Анализа резултата ученика на годишњим испитима основне музичке школе и 
пријемном испиту за средњу музичку школу по Стручним већима. 

• Дефинисање области на којима су ученици постигли слабе и осредње резултате 
• Укључивање ових области у планове образовно-васпитног рада. 
• Реализација наставних и ваннаставних активности које укључују спорне области 
• Евалуација предложених мера након анализе резултата завршног испита. 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ / МЕРЕ РЕАЛИЗАТОР 

 
 
 

Август 

• Анализа постигнућа ученика на 
завршном испиту у јуну и извештај 
о постигнућима. 

 
 
 

Чланови Стручних 
актива 

• Израда годишњег плана редовне 
наставе на основу анализе успеха 
ученика на годишњим испитима. 

• Израда годишњег плана допунске и 
припремне наставе на основу 
анализе успеха ученика на 
завршном испиту. 

Септембар - 
новембар 

• Опсервација и процена образовних 
капацитета ученика завршних 
разреда. 

 

Чланови Стручних 
актива Децембар-април • Планирање, организовање и 

реализација припремне наставе за 
завршни испит. 

 
Мај 

• Реализација пријемног испита за 
средњу музичку школу. 

Чланови Стручних 
актива, чланови 

комисије за 
реализацију пријемног 

испита 

 
Јун 

 
• Реализација годишњих испита 

Чланови комисије за 
реализацију годишњих 

испита 

 

Август 

 
• Анализа предвиђених и остварених 

исхода на годишњим испитима 

Тим за инклузивно 
образовање, 

Мали ИОП тимови за 
додатну подршку 
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7.2 План мера за унапређење доступности одговарајућих облика подршке и 
разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученика којима је 
потребна додатна подршка 

 
• Обука наставника похађањем семинара који су у вези са ученицима којима је 

потребна додатна подршка 
• Обезбеђење школског простора и отклањање физичких препрека 
• Уочавање проблема код ученика (на предлог родитеља или наставника) 
• Уочавање талентованих ученика (на предлог стручних и одељенских већа) 
• Укључивање стручне службе школе и повезивање са интерресорном комисијом 
• Израда планова за укључивање детета у неки од програма ИОП-а: 
• ИОП-1,2,3 

 
7.3. План рада са талентованим и надареним ученицима 

 
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која 
омогућава надпросечна достигнућа у одређеном конкретном подручју. 
Таленат је даровитост у једном ужем подручју . Рад са талентованим ученицима се одвија 
кроз следеће етапе: 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
У нашој школи је велик број ученика који показују изразит таленат. Зато је прво потребно 
сензибилисати наставнике за препознавање таквих ученика и сигнализирање 
одељенском старешини, родитељу ПП служби, стручном тиму за инклузивно образовање. 
Селекција се врши кроз психолошке тестове, тестове знања... 

 
ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА 
Обогаћивање програма и диференцијација курикулума – било кроз индивидуализацију, 
било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са законским документима и налази се у 
документацији Стручног тима за инклузивно образовање). 
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен 
(ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити следеће, зависно од 
конкретног случаја: 
ВАНРЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
- слободне активности 
- додатна настава 
- семинари , летњи кампови, размена ученика... 

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 
- коришћење напреднијих уџбенка, литературе 
- прилика да се брже прође кроз базично градиво 
- самосталан рад 
- рад са наставником 
- сложенији задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација 
- задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена 
- дивергентни задаци 
- коришћење аудио - визуелних и других стимулативних материјала у настави 
- гостујући предавачи 
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МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 
-  добијање одређених повластица, кроз оцену или други облик награде, за резултате на 

такмичењима 
- јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт, друге медије 
- укључивање у презентацију школе 
-  вршњачка едукација – постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују 

друге ученике 
- вођење часа 
-  могућност одговарања осталих предмета у терминима који су ученику погодни због 

путовања на такмичења и других обавеза (наступи на концертима и промоцији школе) 
 

7.4. План заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и план повећања 
сарадње између ученика, родитеља и запослених, ученика и запослених 

 
У реализацији циља Развијање и оснаживање система подршке ученицима, укључен је 
Тим за заштиту ученика од насиља. Програм зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и 
зaнeмaривaњa и програми превенције других облика ризичног понашања где су 
укључене мере које ће допринети превенцији насиља и као и сарадњи међу ученицима. 

 
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 
невербалног понашања које има за последицу стварно или потенционално угрожавање 
здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље може имати различите форме: 
физичко, емоционално/психолошко, сексуално насиље и злоупотреба, насиље 
коришћењм информационих технологија, злоупотреба, занемаривање и немарно 
поступање и експлоатација деце. Различити облици насиља се преплићу и условљавају. 

 
Општи циљ Посебног протокола и на основу њега сачињеног Програма је унапређивање 
квалитета живота деце/ученика применом: 
- Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика; 
- Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

Превенција се остварује кроз: 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ ВРEME 
РEAЛИЗAЦИJE 

НOСИOЦИ 

1. Упoзнaвaњe свих aктeрa шкoлe o Прoгрaму 
зaштитe oд нaсиљa и Прoтoкoлу 

Септембар Одељенске 
старешине, Tим за 

заштиту од 
дискриминације, 

насиља, 
злостављања и 
занемаривања. 

2. Упoзнaвaњe сa прaвилимa пoнaшaњa и 
пoслeдицaмa кршeњa прaвилa 
(Кућни рeд и Стaтут шкoлe) 

 
Септембар 
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3. Oргaнизoвaњe дeжурствa настaвникa рaди 
oсигурaњa бeзбeднoсти учeникa у шкoли и двoришту, 
пoстojaњe кaмeрa. 

 
Септембар-Јун 

 
Директор, 

Наставници 

4. Рeдoвнo вoђeњe Књигe дeжурствa у кojoj сe бeлeжe 
свe aктивнoсти вeзaнe зa нaрушaвaњe рeдa 

Септембар-Јун 

5. Сaрaдњa сa MУП-oм (интервенције по позиву, 
рeгулaциjа сaoбрaћaja oкo шкoлe, дeжурствo 
приликoм шкoлских свечаности и oстaлих 
мaнифeстaциja) 

 
По потреби 

Директор, 
Наставници 

6. Сaрaдњa сe сa Цeнтрима зa сoциjaлни рaд у oквиру 
прeвeнциje и интервенције 

По потреби Социјални радник 
Психолог 

7. Oргaнизoвaњe рaзнoврсних вaннaстaвних 
aктивнoсти у oквиру шкoлe. 

 
Септембар-Јун 

 
Наставници 

8. Прeдaвaњa стручњaкa из других институциja о 
ризичним облицима понашања 

 
Септембар-Јун 

МУП, Институт за 
јавно здравље 

9. Oбeлeжaвaњe Дaнa тoлeрaнциje, jaчaњe свeсти кoд 
учeникa дa трeбa бити тoлeрaнтaн, бeз oбзирa нa 
пoл, нaциoнaлнoст, вeру и способности. 

 
Новембар 

Одељенске 
старешине 
Васпитачи 

10. Умрeжaвaњe свих кључних нoсилaцa прeвeнциje 
нaсиљa (Стручни тим школе, Tим за заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, Сaвeт рoдитeљa, Шкoлски oдбoр, 
Учeнички пaрлaмeнт, Нaстaвничкo вeћe) 

 
Септембар-Јун 

 
Сви поменути актери 

11. Aктивнoсти стручних сaрaдникa нa спрeчaвaњу 
пojaвe малолетничке делинквенције. 

Септембар-Јун Психолог 

12. Постављање сандучета за анонимно 
пријављивање било које врсте насиља. 

Цео развојни 
период 

Психолог 

 
 

Интервенција се спроводи кроз неколико корака чија конкретизација зависи од тога да 
ли се насиље спроводи међу децом, да ли се спроводи од стране запослених у установи 
или од стране одрасле особе која није запослена у установи. Незаобилазни кораци у 
интервенцији, без обзира на то ко врши насиље су следећи: 

 
• Сазнање о насиљу - откривање - остварује се кроз опажање да се насиље дешава 

или сумњу да се дешава. Овај корак се заснива на прикупљању информација од 
свих релевантних чинилаца. 

• Прекидање, заустављање насиља - свака особа запослена у школи која има 
сазнање о насиљу посредно или непосредно у обавези је да реагује тако што ће 
прекинути насиље или позвати у помоћ, ако ситуација измиче контроли и особа 
процени да није у стању да самостално реши проблем. 

• Смиривање ситуације подразумева смањивање тензије и обезбеђивање 
сигурности за дете, раздвајање актера насиља. 
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• Консултације се остварују у установи како би се разјасниле околности и на прави 
начин анализирале чињенице, избегла конфузија и како би се направио ефикасан 
план акције и заштите. Консултације се обављају са члановима Тима, а по потреби 
и са службама изван установе у зависности од сложености проблема. Приликом 
консултација мора се поштовати принцип поверљивости и принцип заштите 
најбољег интереса ученика. 

• Информисање и заштита - овај корак се реализује: 
o На нивоу школе - информишу се родитељи о насиљу које је извршено над 

дететом, или ако се ради о насиљу у породици информисање особа од 
поверења, договор о преузимању заштитних мера према деци, преузимање 
законских мера како би де спречило евентуално понављање насиља. 

o По потреби се укључују надлежне службе: МУП или Центар за социјални рад. 
Пријава се подноси у писаној форми, а њено подношење надлежној служби је 
обавеза директора школе. 

• Праћење ефеката предузетих мера - Тим за заштиту деце је у обавези да у 
сарадњи са запосленима у установи и свим кључним чиниоцима прати ефекте које 
су начиниле предузете мере. Посебну пажњу треба обратити на активности којима 
ће се обезбедити реинтеграција свих учесника насиља у заједницу установе и 
остварити квалитетни услови за даље функционисање установе. Уколико се 
укључила у интервенцију институција ван школе, треба бити са њом у контакту и 
заједнички пратити ефекте предузетих активности. 

 
7.5. План мера превенције осипања ученика 

 
Анализа броја уписане деце последњих година у Србији, показује да је све мање деце у 
школама. С обзиром да на повремено осипање не можемо да утичемо, можемо да 
предузимамо следеће мере као превенцију осипања ученика: 

 
• Праћење процеса адаптације ученика на школску средину у сарадњи са Стручним 

тимом школе и Tимом за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања. 

• Сарадња са родитељима ученика и инсистирање на јављању школи сваки пут када 
ученик изостане из школе. Тиме се постиже контрола изостајања ученика, прати се 
разлог изостајања и тиме се може правовремено реаговати, уколико изостанци 
нису оправдани. 

• Идентификовање ученика који су нередовно долазили у школу и индивидулни 
разговори са ученицима који нередовно похађају наставу. 

• Спречавање дискриминације ученика који не долазе редовно у школу (развијање 
код осталих ученика позитивног става према ученицима који не долазе редовно у 
школу из различитих разлога: здравствених, социо-економских...). 

• Спровођење активности којима ће се боравак ове деце у школи учинити пријатним 
и безбедним (укључивање у рад секција, разних излета и посета, школских 
приредби... ). 

• Рад на сарадњи са локалном заједницом, везан за помоћ породицама ниског 
социо-економског статуса. 

• Реализовање друштвено-културних активности са задатком укључивања што 
већег броја ученика. 



34 
 

7.6. План стручног усавршавања наставника, директора и стручних сарадника 
 

Стручно усавршавање је у функцији унапређивања образовно-васпитног рада, као и 
реализацији постављених и усвојених васпитних задатака и других програма у саставу 
Годишњег плана рада школе. 

 
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника планирамо у складу са 
потребама и приоритетима образовања и васпитања, приоритетним областима на основу 
сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног 
сарадника у установи. 

 
Планирање стручног усавршавања за период 2021-2026. је засновано на областима: 
Настава и учење, Подршка ученицима, Етос, а према извештају самовредновању установе 
сачињеном од стране тима за самовредновање. 

 
На основу индикатора вредновања, утврђено је да ће се стручно усавршавање одвијати у 
правцу који одговара већини наставника то јест, наставници ће развијати компетенције 
које су до сада биле слабост школе. То се нарочито односи на комуникацију, израду 
индивидуализованих планова за надарене ученике и ученике који заостају са учењем, и 
подстицање ученика на самооцењивање и самостално проналажење одговора на питања, 
као и поступност у постављању задатака од стране наставника. 

 
 

7.7. Мере за увођење иновативних модела наставе, учења и оцењивања ученика 
 

Школа има школски сајт, као и профил школе, стручних сарадника и појединих 
наставника на друштвеној мрежи Фејсбук преко чега ученици, наставници и родитељи 
добијају потребне и значајне информације за рад. 

 
И до сада је школа настојала да освремењава свој приступ у раду са ученицима, а у складу 
са развојем информационо-комуникационих технологија већина наставника је 
оспособљена за рад на рачунару и то користи у свом раду са ученицима, што се показало 
изузетно значајним у реализацији наставе на даљину у претходном периоду. Настојаћемо 
да кроз даље стручно усавршавање у установи и ван ње оспособимо што више наставника 
за употребу савремене технологије. 

 
7.8. План укључивања родитеља или других законских заступника и рад школе 

 
Наша школа ће се трудити да у наредном периоду подигне на виши ниво сарадњу са 
родитељима и да им пружи потребну подршку при обављању васпитне функције кроз 
следеће активности: 

 
− индидивидуални разговори са родитељима и ученицима 
− родитељски састанци (према утврђеној периодици) 
− редовно информисање на Савету родитеља 
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− посете часовима (прилика да родитељи присуствују часу) 
− дани отворених врата одељењских старешина (редовни термини када се 

родитељи могу упознати са свим важним информацијама везаним за њихово 
дете) 

− анкетирање родитеља у оквиру самовредновања и Школског развојног плана 
− редовно информисање родитеља (огласна табла, сајт школе, ученички 

портфолио, белешке о детету...) 
− чланство родитеља у тимовима школе 
− активности родитеља (радионице, семинари, трибине, спортске активности, 

дружења, прославе, годишњице...) 
− укључивање родитеља у рад малих ИОП тимова за додатну подршку ученицима 
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7.9. Програм сарадње са породицом 
 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима или других законских 
заступника ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 
поверења. У оквиру кључне области ЕТОС, посебна пажња ће се посветити раду са 
родитељима. 

 
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

1. Сарадња са родитељима око безбедносних, 
наставних, организационих и финансијских питања 
путем родитељских састанака, сa циљем 
унапређивања 
квалитета образовања и васпитања, као и 
обезбеђивања свеобухватности и трајности 
васпитно- образовних утицаја 

 

Најмање 4 
пута годишње 

 

Одељењск
и 
старешина 

2. Индивидуална сарадња са родитељима 
„Дан отворених врата“ 

Једном месечно 

3. Учествовање родитеља у процесу 
израде самовредновања са циљем 
побољшања образовно-васпитног рада 

 
Полугодишње 

Одељењски 
старешина, 
Психолог 

 
4. Решавање текућих питања путем Савета родитеља 

 
По плану 

 
Директор 

5. Саветодавни рад стручних сарадника са 
родитељима 

Континуирано Психолог 

6. Сaрaдњa сa другим институциjaмa и 
упућивaњe рoдитeљa нa дoбиjaњe aдeквaтнe 
пoмoћи 

 
Континуирано 

Психолог, 
Одељењск
и 
старешина 

7. Учешће родитеља на школским манифестацијама По плану Наставници 

8. Укључивање родитеља у рад тимова школе По потреби Стручни 
тимови школе 

9. Укључивање родитеља у рад малих ИОП 
тимова за додатну подршку ученицима 

 
Континуирано 

Чланови малих 
ИОП тимова за 
додатну 
подршку ученицима 
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7.10. План сарадње и умрежавања са другим школама и установама 
 

Један од стратешких циљева образовања је умрежавање основних и средњих школа 
како би се свим ученицима омогућили исти услови за оптималну реализацију свих 
видова наставе. Циљ умрежавања је да се деца доведу у равноправан положај, да се 
побољша комуникација међу ученицима, наставницима, да се подигне квалитет 
наставе на виши ниво. 

 
Умрежавањем школа омогућује се међусобна размена искустава у пракси, 
квалитетнија регионална комуникација, размена искустава путем регионалних 
сусрета, стварање ефективних организација учења и подучавања у којем су ученици 
у центру активности, подржавање активног укључивања родитеља и локалне 
заједнице у развој школе и школских програма, стварање услова за међусобно 
разумевање и толеранцију различитих региона, нација и култура где различитост 
представља шансу за прогрес. 

 
Умрежавањем школа са другим институцијама може се постићи бржа и ефикаснија 
размена информација и искуства. Због тога је важно одржавати сарадњу осталим 
школама, али и са институцијама, а са следећим циљевима: 

 
1. Побољшање информисаности и професионалних компетенција сарадњом са 

актерима у зеједници. 
2. Унапређење помоћи ученицима којима је потребна подршка и унапређење 

здравствене заштите свих ученика. 
 
 
 
 

Задаци Активности План евалуације 

 
С

а
р

а
д

њ
а

 с
а

 о
сн

о
в

н
и

м
 и

 
ср

е
д

њ
и

м
 ш

к
о

л
а

м
а

 

- Организовање 
заједничких семинара. 
- Организовање 
заједничких образовних 
активности. 
- Заједничко 
праћење 
постигнућа 
ученика 
- Размена информација у 
вези са свим питањима 
која се тичу живота 
школа 

Критерију
м успеха 

Остварена сарадња са 
основним и средњим
 школам
а у Београду и музичким 
школама у 
Србији. 

Инструмент
и 

Записници и продукти. 

 
Носиоци 
активност
и 

 
Стручна 
већа, 
директор. 

 
Време 

 
Током развојног периода. 
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о
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- Организовање 
састанака и семинара у 
вези са 
унапређењем рада школе 
на основу 
самовредновања и 
екстерног вредновања 
- Информисање о 
постигнутим резултатима 
- Сарадња у 
сачињавању акционих 
планова у циљу 
побољшања 
образовно-васпитног 
рада 

 
Критерију
м успеха 

 
Сусрети и контакти са јасним 
закључцима о 
потребним променама. 

Инструмент
и 

Записници и продукти. 

Носиоци 
активност
и 

Наставници и представници 
министарства. 

 
Време 

 
Током развојног периода 
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- Одржавање састанака 
- Дефинисање 
области сарадње 
- Реализација сарадње 
- Евиденција и евалуација 

Критерију
м успеха 

Редовни и 
ванредни састанци 
са јасним 
закључцима 

Инструмент
и 

Записници 

Носиоци 
активнос
ти 

Психолог, директор, 
одељенски 
старешина 

Време Током развојног периода 
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ИЗВОРИ: 
- Развојни план школе 2016-2021. 
- Записници одељењских већа 
- Записници стручних већа 
- Дневници образовно васпитног рада 
- Дневници осталих облика образовно васпитног рада 
- Годишњи извештаји o раду школе 
- Записници тимова 
- Извештаји стручних већа, тимова 
- Извештаји о непосредном увиду у наставни процес од стране директора и 

стручних сарадника. 
- Школски програм 
- Годишњи план рада школе (у току развојног периода) 
- Извештаји о раду директора 
- Извештај о самовредновњу квалитета рада установе, 
- Записник Стручног већа за развој школског програма, 
- Годишње, оперативно и дневно планирање наставе 
- ИОП-и, 
- План превентивних активности за спречавање насиља, 
- Извештаји/записници Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања, 
- Извештаји, записници о раду ученичког парламента. 
- Извештаји, записници о раду савета родитеља. 
- Извештаји, записници о раду Школског одбора 
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