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Анализом Годишњег програма рада Школе за школску 2015/16.
годину који је донет у складу са законским одредбама о раду за ову
врсту школе и захтева Наставног плана и програма за основне
музичке школе, сви планирани послови и задаци Школе, на време и
у целости организовани и извршени
I Услови рада школе:
Стручност наставног кадра је одржана на највишем нивоу, што је и
тенденција у развоју наше школе у протеклих неколико година. На
почетку школске године, наставу је реализовало 26 наставника од
којих је 22 дипломираних музичара, један наставник са VI степеном
стручне спреме и два студента.. Конкурси за слободна радна места
нису расписивани на основу уредбе Владе о забрни запошљавања у
јавном сектору.
II Материјално технички услови су се такође побољшали. Од
ученичких средстава у току школске године обављена су два
редовна
штимовања
свих
пијанина
и
полуконцертног
клавира,купљена 2 нова електрична пијанина,сервисирано 18
хармоника и 7 виолина. Школска библиотека је, као што је
планирано, додатно опремана.
Уређен је простор у школи,окречени су 1. И 2. Спрат и уређен
мокри чвор на 2. Спрату.
III Бројно стање ученика је формирано на основу постојећег
кадра и интересовања ученика. На почетку школске године уписано
је 294 редовнох и 3 ванредних ученика.
На одсеку клавира, укупан број ученика износио је 72. Ученици са
одсека клавира постигли су општи успех 4,69 а у току године имали
су 206 јавних наступа.
Одсек гитаре са укупно 44 учеником и општим успехом 4,53 и
115јавних наступа.
Гудачки одсек са инструментима виолином и виолончелом, имао је
укупно 82 ученика. Општи успех одсека је 4,38 и 242 јавнa наступа .
Одсек хармонике са 59 ученика у овој школској години, постигао је
успех са просечном оценом 3,74. Ученици су имали 177 јавних
наступа.
На дувачком одсеку укупно је уписано 31 ученик. Општи успех
износи 4,53. Ученици су имали 108 јавних наступа.
Поред ових ученика, Школу је похађало 8 ученика припремног
разреда у једном одељењу на групној настави .
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IV Наставни кадар по одсецима и предметима био је следећи:
На одсеку хармонике: Зорица Дражевић, професор, Горан
Дражевић, професор, Обрад Каитовић, професор, Милан Јовановић,
професор.
На одсеку клавира: Божо Бановић, професор, Никић Бојана,
професор,
Ђорђе Тошић, студент,
Ана Јовановић,професор
,Наташа Турнић-Ђорђић, професор , Весна Максимовић, професор.
Никола Грујичић професор.
На одсеку виолине: Снежана Зарић, професор, Маријана
Цогољевић, наставник, Кривокапић Смиљана, професор, Јована
Тасић-Антић, професор и Ана Крстић, професор.
На одсеку виолончела Дачић Даша,студент.
На одсеку гитаре: Благоје Мелезовић, професор ,Милица
Ивановић, студент и Немања Срановић,студент.
На
одсеку
Митровић,професор.

кларинета

и

саксофона:

Ненеад

На одсеку флауте: Ема Мирчетић, професор.
За солфеђо и теорију: Јелена Степанов, професор, Катарина Томић,
професор,Иван Јовановић, професор као и Драган Ђедовић,
професор.
За хор су ангажовани Иван Јовановић и Јелена Степанов, а за
оркестар Снежана Зарић.
V Усавршавање наставника и административног особља: Ове
школске године чланови колектива наше школе су посетили више
семинара у односу на претходне године, од којих је један у
просторијама школе који је акредитован од стране завода за
унапређење школства а финансиран од стране локалне самоуправе.

VI Сарадња школе са друштвеном средином: И ове године је
сарадња школе са културним установама у граду и осталим
институцијама била изузетна. Ове године Град је помогао
финансирање одласка ученика и професора на такмичења која су
под покровитељством Министарства просвете.Град је обезбедио
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једнократну стипендију за ученике који су на неком од такмичења у
календару МПНТР освојили једну од прве три награде. Град је
такође финансирао стручно усавршавање и семинар за наше
наставнике. Културна делатност школе је била веома богата..И ове
школске године одржавани су едукативни концерти за ученике
основних.Овакви концерти су се показали као веома добри јер је
након њих повећано интересовање за упис у музичку школу .
Сви ученици школе су наступили на школским концертима у складу
са Наставним планом и програмом школе.Ученици су наступали на
бројним манифестацијама и програмима у Граду, изложбама,
промоцијама књига...У току године били су бројни наступи наших
ученика и на телевизијама.

VII Школска библиотека: У школи не постоји посебна просторија
за библиотеку и то је свакако један од примарних циљева у овој
школској години. Школа поседује око 2200 књига, нота и
фотокопија нота.
VIII Рад стручних органа : Наставничко веће је одржало 10
редовних седница, педагошки колегијум 4. седнице.
IX
Остале активности: Сарадња са родитељима је била добра
и остварена је преко општег родитељског састанка, родитељских
састанака по класама, преко Савета родитеља и родитеља који су
чланови Школског одбора. .
Школски одбор је као орган управљања у школи одржао 5
седницa.
Савет родитеља одржао је 2 редовне седнице.
X
Такмичења која организује школа: У суботу 12. марта у
музичкој школи «Вук Караџић» у Лозници одржано је 18.
Међународно такмичење хармоникаша Лозница 2016, на ком
учествују ученици хармонике основних и средњих музичких школа
из Србије , Хрватске и Босне и Херцеговине.
Пошто се такмичење одвијало по категоријама, у свих 6 категорија
су додељене пехари и дипломе.По речима чланова жирија квалитет
свирања повећан и за сваку је похвалу. Чланови жирија били су
емнинетни стручњаци из Београда,Бања Луке и Крагујевца.
Такмичење је организовано у сарадњи са медијским покровитељима
са подручја нашег града. Такмичење су пропратили у својим
програмима Радио Телевизија Србије, Радио Телевизија Републике
Српске, Блиц, Политика, Вечерње новости...
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Спонзор такмичења била је КИКА фабрика чарапа и ПЕКАРА
ФИЛИПОВИЋ.

XI На такмичењима у организацији Министарства просвете науке
и технолошког развија начи ученици су освојили укупно 39 награде.
Посебно бих издвијио успех на 60.фестивалу музичких школа у
Зајечару где је наша екипа први 4 прве и 1 другу награду.
На осталим такмичењима у земљи и иностранству наши ученици су
освојили преко 90 награда.

Директор
15.09.2016.
Мр Горан Пантић, проф.
____________________
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ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА НА II КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ПЕРИОДУ
ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ
ОДСЕК

Клавир
број

Број ученика

72

Одличних

40

Врло добрих

11

Добрих

2

Довољних

0

Недовољних

0

Описно оцењених

16

Неоцењених

3

напомена

Изостанци
Оправдани

2707

Неоправдани

9

укупно

2716

Број јавних наступа

206

Општи успех одсека
(просек)

4,69

Председник стручног
већа за клавир
Божо Бановић, проф.
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ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА НА II КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ПЕРИОДУ
ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ
ОДСЕК

Гитара
број

Број ученика

44

Одличних

24

Врло добрих

9

Добрих

1

Довољних

1

Недовољних

0

Описно оцењених

9

Неоцењених

0

напомена

Изостанци
Оправдани

899

Неоправдани

15

укупно

914

Број јавних наступа

115

Општи успех одсека
(просек)

4,53

Председник стручног
Благоје Мелезовић, проф.
већа за гитару
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ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА НА II КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ПЕРИОДУ
ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ
ОДСЕК

Гудачки / виолина-виолончело
број

Број ученика

82

Одличних

38

Врло добрих

18

Добрих

7

Довољних

0

Недовољних

0

Описно оцењених

16

Неоцењених

3

напомена

Изостанци
Оправдани

1530

Неоправдани

27

укупно

1557

Број јавних наступа

242

Општи успех одсека
(просек)

4,38

Председник стручног
већа за гудачке
Јована Тасић-Антић, проф.
инструменте
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ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА НА II КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ПЕРИОДУ
ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ
ОДСЕК

Дувачки / флаута; саксофон-кларинет
број

Број ученика

31

Одличних

19

Врло добрих

7

Добрих

1

Довољних

0

Недовољних

0

Описно оцењених

4

Неоцењених

0

напомена

Изостанци
Оправдани

755

Неоправдани

5

укупно

760

Број јавних наступа

108

Општи успех одсека
(просек)

4,53

Председник стручног
већа за дувачке
Ема Мирчетић, проф.
инструменте
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ОПШТИ УСПЕХ ОДСЕКА НА II КЛАСИФИКАЦИОНОМ
ПЕРИОДУ
ШКОЛСКЕ 2015/16 ГОДИНЕ
ОДСЕК

Хармоника
број

Број ученика

58

Одличних

11

Врло добрих

23

Добрих

10

Довољних

2

Недовољних

1

Описно оцењених

8

Неоцењених

1

напомена

Изостанци
Оправдани

1054

Неоправдани

59

укупно

1113

Број јавних наступа

177

Општи успех одсека
(просек)

3,74

Председник стручног Зорица Дражевић, проф.
већа за хармонику

Општи успех на нивоу школе износи вр.добар 4,49
Директор:
Мр Горан Пантић, проф
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