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МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА 

 Штросмајерова 3 

24000 Суботица 

Teл/Факс: 024-525-672 

Дел. бр: 966/18 

Дана: 01.10.2018. 

 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18 ГОДИНУ 

 

          Рад директора школе заснива се на Закону о основама система образовања и 

васпитања, Статуту Музичке школе Суботица, као и Годишњем  плану  рада Школе за 

школску 2017/2018. годину. 

 

1. САРАДЊА СА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,      

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 

 

        Остварена је успешна сарадња са Министарством просвете, Школском управом у 

Сомбору, Градским секретаријтом за образовање, културу и Секретаријатом за друштвене 

делатности, Националним саветима националних мањина у Суботици, Заводом за 

вредновање квалитета образовања и васпитања и бројним другим институцијама у 

удружењима у граду: Сарадња је реализована кроз гостовање наших ученика и професора 

у различитим програмима, заједничким пројектима, сарадњом у свим сферама које се тичу 

образовања и културног живота Суботице. 

        Наступи ученика наше школе били су запажени  у другим средњим школама и 

факултетима са којима сарађујемо: Политехничка школа, Економска, школа Жарко 

Зрењанин, Висока техничка школа, Грађевински и Економски факултет и други. У 

летопису школе за 2017/18 школску годину забележено је преко 80 наступа наших ученика 

ван школе. 
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У нашој школи су одржане разне културне манифестације у сарадњи са: 

- Електе: Фемус фестивал, Пијано фест, 

- Џезик: Џезик фестивал 

- Удружење „Ризница“ клавирско такмичење „Пијанисимо“ организатори наставнице Мате 

Кристина и Дер Андреја 

- Удружење мађарских бачких педагога, такмичење АМВ 

- Етно фест 

- клавирски одсек Музичке школе Суботица је организовао прво школско  клавирско 

такмичење „Пијано арт“ на челу са наставницама Биро Тирјунг Илдико и Папилион Јудит 

          У циљу ширења добре слике о нашој школи , развијана је добра сарадња са локалним 

медијима који прате рад школе и посебну пажњу је школа добиле захваљујући јубилеју 

који нам предстоји – 150 година постојања школе.   

 

2. ЗНАЧАЈНИ НАСТУПИ, КОНЦЕРТИ И ПОСТИГНУЋА ШКОЛЕ 

 

 Прослава 149. дана школе 18. октобра 2017. године. Учествовали: Симфонијски 

оркестар, хор и солисти СМШ. Гости: Гарден квартет, Музичке школе из Новог 

Сада – И. Бајић и Ј Славенски; Сомбора – П. Коњовић; Осијека – Ф. Кухач, 

Сегедина – К. Кöниг. Спонзор – фабрика Пионир Суботица 

 У оквиру прославе дана организовано је и такмичење разреда СМШ 17. октобра. 

 Новембра 09. 2017. године организован је концерт професора Музичке школе 

Суботица у Великој већници градске куће. 

 Хор и оркестар СМШ је гостовао у Кањижи 22. новембра 2017. године и по други 

пут извели Шубертову Г-дур мису. 

 Новогодишњи концерт ОМШ у Непкеру 9.12.2017. године. Гости концерта 

Балетска школа Раичевић. 



3 
 

 Новогодишњи концерт СМШ у Великој Већници градске куће 22. децембра 2017. 

године. Осим тога су имали малу турнеју у оближња места: Стара Моравица, Чока и 

Катедрала у Суботици. 

 Вече Камерне музике се традиционално одржало 06. фебруара 2018. године у 

Великој већници градске куће. Гости концерта су били: Конзерваторијум за музику 

и балет из Марибора и Музичка школа „Даворин Јенко“из Београда. Камерне групе 

из наше школе је преслушао и одржао предавање на тему камерне музике, професор 

са ФМУ из Београда, Мезеи Ласло. 

 У марту месецу је било Републичко такмичење са којег је Музичка школа донела 9 

првих награда од којих два лауреата. Укупан  број награда ( од прве до треће) на 

свим такмичењима у току 2017/18 школске године је 216  из 52 класе професора. 

 Награде – опште-образовни предмети у смш: Професор мађарског језика Варга 

Атила водио је ђаке на разна такмичења и освајали су награде: 2018. 3.8. Szabadkán 

A te utad, a te tehetséged esszépályázatán, melyet a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar írt ki, Molnár Aliz különdíjas. 2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjén Molnár Aliz a megzenésített versek kategóriájában a felnőtt zsűri és a 

diákzsűri szerint is 1. helyezést ért el, és megkapta  a Malomfesztivál különdíját 

is;  Borbély Jácint, Becsei Szilveszter és Turkály Kristóf a felnőtt zsűri és a diákzsűri 

szerint is 2. helyezést értek el; Hernyák Kata indult a novellaíró kategóriában, és a 

diákzsűri 2. helyezését nyerte el. 2018.4.27-én Becsén az 51. Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjén Jung Anna indult a képzőművészeti kategóriában, és 2. helyezést ért el. 

2018.5.15-én az Énekelt Versek XXIII. Zentai Fesztiválján a gyermekzsűri különdíját nyerte 

el Molnár Aliz. 

 na konkursu fotografija " Moj put„ Szarvas Bernadett je postigla II mesto. Mentor: Tünde 

Tselios. Ista učenica je ušla u finale takmičenja „Tantárgyháló“ pripremala je prof Helena 

Manojlović 

 Професор тамбуре Музицке сколе Суботица Мира Темуновић 

добитница је награде Заједнице музицких и балетских скола Србије за животно 

дело -  Београд 15.03 2018. 
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 У мају месецу су организовани матурски концерти вокално – инструменталног 

одсека од 10-15  у Сенти, Малој Босни, Бечеју и Суботици уз пратњу симфонијског 

оркестра Музичке школе Суботица којим је дириговао проф. Пашко Чаба.  

        Традиционално, и ове године,  ученици средње Музичке школе Суботица учествовали 

су  на плесу матураната на градском тргу са ученицима осталих средњих школама у 

Суботици. 

        За ђака генерације наставничко веће је изгласало, за основну музичку школу Данијела 

Звекић – клавир, за средњу музичку школу Балинт Анита – клавир. 

Ови резултати су показатељ високо професионалног рада, изузетног односа успостављеног 

на релацији професор- ученик али и једне креативне, динамичне и увек инспиративне 

атмосфере на којој колектив школе на челу са директорком и управом школе,  у тесној 

сарадњи са родитељима и ученицима, инсистира сталном унапређивању квалитета 

наставног процеса али и услова у којима школа ради.  

        Пријемни испит за СМШ одржан је од 1.до  3.јуна. Примљено је 18 ученика на 

српском и 10 ученика на мађарском наставном језику на одсецима: Теоретском, Вокално – 

инструменталном и џез одсеку. Ове године министарство просвете није одобрило упис 

ђака на следеће одсеке: дизајн звука, етно и смеру за црквену музику.  

 

3. СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Основна Музичка школа Суботица: 

Све стручне екскурзије у омш су организовале и реализовале наставнице солфеђа: 

Меланија Јакшић, Наташа Костадинович, Ромич Хиба Елизабета, Рацич Невена и 

Такач Ева. 

- Октобар 22. 2017. године – београд – опера „бастиен и Бастиена“ Њ.А мозарт – 

музеј афричке уметности(радионице) – узраст од 8 до 12 година 

- Октобар 25.2017. године – нови сад – царл орфф“цармина бурана“ – узраст од 12 

до 14 година 
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- Фебруар 2018.године – београд – концерт „учимо да слушамо музику“ коларац, 

изложба слика уроша предића у галерији сану, музеј афричке уметности – узраст 

до 12 година 

- У априлу месецу је због великог интересовања деце организована екскурзија 

слична оној из фебруара месеца 

Средња Музичка школа Суботица: 

- Матурска екскурзија у септембру 2017. године -  Италија и Словенија (са 

медицинском школом) ВИ а и б разред – организатори Тселиос Тüнде и Нина 

Милосављевић – вођа групе Тселиос Тüнде  

- У октобру 2017.године: Интернационални Јазз фестивал у Крагујевцу – ученици 

џез одсека – вођа Гуљаш Бригита,  

- Међународни семинар тромбониста у Сегедину – ученике водио Токоди карољ 

- Сајам образовања „Путокази” у Новом Саду у марту 2018. године. Организатор 

Нина Милосављевић – ученике водили: Хелена Манојловић, маринко Вуковић, 

Зорица Мандић и Алиса Јованић Жаки. 

- Први разреди смш у мају 2018. године посетили родни град Кодаља Золтана – 

Кечкемет и музеј инструмената. Организатори и реализатори  Чикош Кристина, 

Хелена Манојловић и Маринко Вуковић. 

- Ученици ИИ и ИИИ разреда смш били су на дводневној стручној екскурзији у 

Будимпешти крајем маја 2018. године. Том приликом су посетили музеј историје 

музике и изложбу посвећену З. Кодаљу и Б. Бартоку – слушали оперу „Чаробна 

фрула” Њ.А.Мозарта – обишли Палату уметности и Музичку школу „ Сзент 

Иствáн Кирáлy”и одрűали заједниéки концерт. Организатор је била Чикош 

Кристина а вође Мандић Зорица, Бранко Иванковић Радаковић и Пашко Чаба. 

 

4. САРАДЊА СА ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РАД СА ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

5.  

         Активно је праћен рад  Стручних тимова и стручних органа. На основу утврђених 

критеријума успеха у остваривању постављених циљева и задатака, утврђено је да се 
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успешно реализује план рада школе за 2017/18. годину. У оквиру законских обавеза, 

надлежности и одговорности била сам ангажована на реализацији Школског програма и 

Годишњег плана рада школе, Школског развојног плана и других програмских обавеза. 

Највећи обим радног ангажовања испољио се у следећим задацима и садржајима рада:  

- васпитно – образовна делатност;  

- усклађивање рада стручних органа и стручно усавршавање наставника;  

- планирање рада и аналитички послови;  

- обезбеђивање инвестиционих средстава и мере за унапређивање услова рада у школи; 

- комуникација и међуљудски односи, подршка ученицима, безбедност ученика; 

       Школски одбор је упућен у рад школе и заједничком сарадњом школа напредује. У 

рад школе је укључен и савет родитеља који увек има добре идеје за унапређивање школе. 

Ђачки парламент је веома активан те својим сугестијама такође помаже у раду школе. 

 

6. ПОСЕТЕ ПРОСВЕТНОГ НСПЕКТОРА И ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА, КАО И 

ДРУГИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ 

 

          У току школске године је било више инспекцијских прегледа. 

          Секретаријат за образовање извршио је редовни инспекцијски надзор над радом 

школе. Наложене су мере по којима се поступило у датом року. Сходно одредбама Закона 

о садржају овог записника обавештени су чланови  Наставничког већа, Савета родитеља и 

Школског одбора.  

Посетиле су нас: 

 Просветна саветница Јадранка Којић која је обилазила часове у ОМШ и СМШ. 

Саветница је била врло задовољна затеченим стањем. Колеге су биле врло 

припремљене за час. Обратила је пажњу да се уредно води педагошка свеска. 

 Просветна инспекторка Ана Андлар је била у редовној инспекцијској контроли у 

којој је проверавала законитост рада школе и да ли школа има све потребне акте за 

несметани рад. 
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 Савете и помоћ нам је давала и просветна инспекторка Герег Ержебет. 

 У више наврата нас је посетио и начелник школске управе Борислав Станичков. 

          Са свим инспекцијским службама успостављена је одлична сарадња базирана на 

принципима унапређења рада школе.  

 

7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, 

СЕМИНАРИ И ОБУКЕ ЗА УЧЕНИКЕ 

 

За наставнике: 

- Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања- одржан 18. 

новембра 2017. године (каталог бр.347, К1,П4) Аутори и реализатори: Смиља Крнета и 

Славица Ђорђевић 

- Музичка ноталица - одржан 12. маја 2018. године( каталог бр.811, К3, П2) Аутор и 

реализатор: Мирна Мирков Стес 

- Како васпитавати наше ученике – одржан 25-26 августа 2018. године (каталог број 41, 

К3, П4) Аутори и реализатори: Марија Трифуновић Паул, психолог и Гордана 

Јосимов) 

За ученике:  

- Предавања патронажне сестре у И и ИИИ смш- превенција ХИВ-а, правилна исхрана, 

алкохолизам и млади 

- Семинар за ученике Јазз одсека у Будимпешти, организатор Горан Еветовић 

- Саветовалиште за младе И смш – Одговорно полно понашање 

- Сајам „Путокази“ Нови Сад за све разреде смш 

- Обилазак студентског дома „Еуропа“ и Академије уметности у Новом Саду – ИИИб 

разред смш, организација МНТ и Паско Цсаба 

- Презентација учитељског факултета на мађарском језику за ученике 4.б разреда смш 

- Школски пројекат – информиши се о дигиталном насиљу – осмислиле и реализовале у 

свим разредима смш, Хелена Манојловић и Каролина Вереш 

- Полицијска управа – предавање за матуранте о безбедности у саобраћају. 
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- Посета бивших ученика и презентација начина студирања – Тиквицки Миран, 

оганизатор Горан Еветовић 

- Презентација о успеху уписа матураната и о студијском систему за ученике ИИИ и ИВ 

разреда смш – психолог Каролина Вереш 

- Флеш моб ученика Јазз одсека у Медицинској школе, организатор Тселиос Тüнде – 

повратна посета медицинске школе уочи Божћа – фризерке су нашим ђацима правиле 

фризуре и шминкале их... 

- Флеш моб у реновираној Синагоги, организатор Тселиос Тунде 

- Фрушкогорски маратон, организатор Дејан Вуковић 

- Мастер клас за ученике клавирског одсека – предавач Милена Апић и Рита Кинка - 

Нови Сад 

- Мастер клас соло певања – предавач Буба Живковић, Београд 

- У оквиру пројекта Чори Шандор одржан је мастер клас традиционалног певања Реке 

Јухас и Мацко Марије 

- Одржано је Француско вече у организацији Зорице Мандић и Италијанско вече у 

организацији Ане Крстић 

- Фондација „Тијана Јурић“ семинар-њебинар – буди безбедан!  

- Одлазак на позоришну представу „ Сумњиво лице“ организатор Маринко Вуковић 

- Одржан 21. новембра 2017. године на тему: лажни огласи и врбовање деце и 

- Одржан 01. децембра 2017. године на тему: ко су онлине предатори и како их избећи...  

 

8. БЛАГОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ УНОСА И ОДРЖАВАЊА АЖУРНОСТИ 

БАЗЕ ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИР У ЈЕДИНСТВЕНОГ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПРОСВЕТЕ 

 

          За унос и ажурност података о установи, запосленима и ученицима у 

информационом систему „Доситеј“ сви подаци су на време убачени и ажурирају се стално 

сходно променама које се дешавају. Послове везане за Доситеј обавља помоћник 

директора Нина Милосављевић. 
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 Постоје интерне базе података у школи које се ажурирају редовно или по потреби и 

служе искључиво за интерну употребу директору, стручним сарадницима и одељењским 

старешинама. Ове базе нису доступне јавности. 

9. БЛАГОВРЕМЕНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, 

УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И 

ОРГАНА УПРАВЉАЊА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД 

УСТАНОВЕ И ОВИХ ОРГАНА 

 

 Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и 

ефикасан рад установе.   

 Обавља се: 

 на седницама Школског одбора  

 на седницама Наставничког већа 

 на седницама Педагошког колегијума 

 на седницама Стручних већа 

 на састанцима тимова који су формирани за различите потребе 

 путем огласне табле у зборници 

 путем сајта школе 

 путем фејсбук странице школе 

 читањем обавештења по одељењима 

 на родитељским састанцима 

 на састанцима Савета родитеља 

 путем поштанских услуга 

         Свим запосленима уручени  су: уговори о раду,  решења о зарадама, решења о 

коришћењу годишњег одмора и сва остала документа која им по Закону припадају. 

 

10. САЗИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И  

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
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        Припреман је и руковођен рад седница Наставничког већа на којима су разматрана и 

решавана следећа питања : 

 Општи успех ученика на крају школске 2017/20178. године (табеларни преглед, 

анализа, закључци и предлози за будући рад) 

 Усвајање плана рада oдељењских већа и стручних већа за наредну школску годину 

 Непосредна организација и извршене припреме за почетак нове школске године 

 Утврђивање и усвајање распореда часова редовне наставе за школску 

2018/2019.годину  

 Припремање годишњих Извештаја о раду школе и дирекора школе за школску 

2017/2018. годину 

 Планирање и реализација екскурзија и наставе у природи 

 Анализа садржаја наставних програма појединих предмета - уџбеници 

 Анализа успеха и васпитно-дисциплинске мере ученика на крају класификационих 

периода - предлози мера 

 Анализа реализације програмских садржаја-редовна настава, други облици рада 

 Тема из стручног усавршавања наставника 

 Реализација програмских задатака из садржаја Програма рада школе - редовна   

настава, часови допунске наставе, додатног рада, рад секција, часови одељењског   

старешине 

 Анализа рада стручних већа: иновације у настави, угледна, огледна предавања, 

проблеми у раду 

 Организација и припреме за извођење и екскурзија 

 Такмичења ученика - школска, општинска, градска, републичка 

 Припрема за израду концепта предлога Годишњег плана рада школе за следећу 

школску годину 

 Текућа питања везана за наставу и ваннаставне активности 

 Похвале и награде, избор ученика генерације.  

 Анализа остварених резултата рада из Школског програма 

 Предлог Плана рада школе за следећу годину (подела предмета на наставнике, 

разредно старешинство, друга задужења) 
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 Организација припремне наставе и испита, формирање комисија 

 Остала актуелна питања из наставе 

 Праћење остваривања развојног плана  

 Самовредновање рада школе и разматрање извештаја 

 Усвајање документа о вредновању сталног стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника у установи 

 Извештај о припремној настави и резултати поправних испита 

        Учествовала сам на реализацији утврђеног плана рада Педагошког колегијума. 

Исти  је у потпуности реализовао свој годишњи план и програм рада, а на 

седницама  су разматране све теме од важности за живот и рад школе, посебно 

везано за унапређење наставе, квалитет и реализацију наставних планова и 

програма, израду и реализацију школских програма, постигнућа и успех ученика,  

итд.   

 

11. САРАДЊА С РОДИТЕЉИМА 

 

           Сарадња са родитељима и старатељима ученика обављана је свакодневно,  кроз 

директне контакте и посредно, преко разредних старешина , предметних наставника и 

стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад,  када је  потребан, 

допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за квалитетан рад и добру 

атмосферу у школи.  

           Са задовољством наглашавам веома добру сарадњу са Саветом родитеља . 

Међусобно разумевање и сагласност о заједничким циљевима чине да се увек проналазе 

најбоља решења и доприноси да живот и рад у школи буду унапређени у интересу 

ученика, родитеља и наставника. 

           Посебно је успостављена сарадња са родитељима ученика којима је била потребна 

додатна подршка у раду, а када је то било потребно, укључиване  су  и надлежне службе. 
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            Рађено је  на повећавању учествовања родитеља у свим сегментима рада школе .  

Родитељи су укључени у самовредновање рада школе, школско развојно планирање, тим 

за заштиту ученика од насиља, уређење школског простора. 

           Организовано је неколико  заједничких састанака за родитеље ученика завршног 

разреда ради упознавања са  свим детаљима око спровођења испита, пријемних испита и 

уписа у средње школе, као и договора око организације концерта завршних разреда 

основне музичке школе. 

           Обезбеђено је редовно одржавање  састанака Савета родитеља у складу са 

Годишњим плном рада школе. 

           Родитељи су анимирани да се укључе у побољшање материјално-техничких услова 

рада у школи. 

 

12. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

 

          Редовно су праћене све активности везане за реализацију плана и програма у првом 

разреду, набавку уџбеника и вођењу дневника, описног оцењивања, адаптације ученика на 

први разред и прихватања новог облика рада.  

          Радило се и на плану пружања помоћи у вези такмичења ученика, праћења 

такмичења и обезбеђивања услова за одлазак наставника и ученика на градска и 

републичка такмичења. 

         Ученицима је увек омогућено да са директором школе разговарају о својим 

проблемима, ако за то имају потребе. 

 

13. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОM 

 

          Све одлуке о обезбеђивању додатних средстава издавањем простора доносио је 

Школски одбор. Издавање фискултурне сале не омета квалитетан наставни процес , што је 
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приоритет којим се руководим. Средства која се овако добијају наменски се користе за 

побољшање услова и квалитета рада у школи, у складу са Законом и утврђеним 

финансијским планом. Средства која ће се прибавити овом приликом користићемо за 

набавку наставних средстава. 

          Планирана су  и остварена значајна улагања. У циљу побољшања хигијенских и 

естетских условаза за боравак и рад ученика: 

          Сви изведени радови довели су до тога да ће услови материјално технички услови у 

наредној школској години бити неупоредиво бољи. 

          Једна од  редовних активности је била и брига око набављања материјала за 

администрацију, хемијских средстава и прибора за одржавање хигијене,  Обезбеђено је 

редовно текуће и инвестиционо одржавање неопходно за несметано одвијање живота и 

рада у школи.                                                                          

          Обезбеђивано је потпуно спровођење процедуре око избора понуда и организације 

екскурзија, излета.  Ученици и наставници су редовно  испраћани  приликом одласка на  

екскурзије, водећи рачуна да  претходно, пре поласка, саобраћајна полиција прегледа 

исправност аутобуса. Организовано је више посета позоришним и биоскопским 

представама, , посете музејима, изложбама и другим манифестацијама. 

Сва финансијска средства, редовна и ванредна, користе се наменски, по утврђеном 

финансијском плану. Намена је побољшање услова рада, а самим тим и побољшање 

позитивне атмосфере у школи, и запослених и ученика.  

         Сарадња са рачуноводством се састојала у  свакодневном увиду у стање на рачунима 

и наменском распоређивању средстава којима школа располаже. 

        Од наставних средстава обезбедили смо и обновили рачунарску опрему: мониторе, 

тастатуре, звучнике, три пројектора, лаптоп.. Помоћном особљу смо обезбедили ХТЗ 

опрему. Дорађен је и видео надзор. Од инструмената купљене су две клавинове, једна 

флаута, потрошни материјал за инструменте. Реконструисан  је атријум и двориште школе 

као и санитарни чвор. 
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14. ПРОЈЕКТИ 

Реализовани: 

 Две клавинове-  Министарство просвете – координатор пројекта Нина 

Милосављевић 

 Реконструкција атријума Музичке школе Суботица - Покрајински секретаријат за 

образовање – координатор пројекта Маријана Крнић 

 Трошкови превоза на Сајам образовања у НС - Покрајински секретаријат за 

образовање – координатор пројекта Нина Милосављевић 

 реквизити за предмет физичко васпитање – Град Суботица 

 путни трошкови за дводневну стручну екскурзију у Будимпешту – Ракоци 

фондација, Р. Мађарска – координатор пројекта Кристина Чикош 

 израда скрипти за предмете: теорија музике и познавање инструмената за И разред 

СМШ, аутор Кристина Чикош; Хармонија за ИИ и Хармонија за ИИИ и ИВ разред 

СМШ, аутори Нина Милосављевић и Драгана Николић; Израда плана и програма за 

одсека за традиционалну музику на мађарском језику за ОМШ и СМШ – израда 

Кристина Чикош. - Бетхлен Габор, Република Мађарска – координатор пројекта 

Брезовски Тамара  

 набавка стручне литературе за одсек традиционалне музике на мађарком језику, 

техничке опреме и два мастер класа - Чори Шандор Р. Мађарска – координатори 

пројекта Вереш Каролина, Шутуш Арон, сарадник Чизмадиа Ана 

 Три пројектора – Донирао Мађарски национални савет  

 реконструкција санитарног чвора на приземљу и првом спрату Музичке школе 

Суботица Град Суботица – координатор пројекта Маријана Крнић 

Реализација у току: 

- инструменати, лаптопови, пројектори - Министарство просвете – координатор 

пројекта Нина Милосављевић 

- Хорска и  оркестарска униформа за ученике основне и  средње Музичке школе у 

Суботици  - Влада Републике Србије, Министасрство Правде - координатор пројекта 

Нина Милосављевић 
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- Лаптоп - Мађарски национални савет- координатори пројекта Нина Милосављевић и 

Каролина Вереш 

- Стручни семинари и набавка ношње за етно одсек - Чори Шандор Р. Мађарска – 

координатори пројекта Вереш Каролина, Шутуш Арон, сарадник Чизмадиа Ана 

- Обнављање дворишне фасаде – Покрајински секретаријат за образовање – 

координатор пројекта Маријана Крнић 

 

14. ОДЛУКЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И 

ЗАПОСЛЕНИХ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА 

 

          У складу са чланом 62 ставом 3 под 17. одлучивано је  о правима запослених (обим 

задужења свих запослених у школској години, пријем нових радника, престанку радних 

односа, годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о исплатама зарада и 

отпремнинама и другим правима ) у складу са овим и посебним законима и колективним 

уговором у сарадњи са синдикатом.       

          На седницама стручних органа се одлучивало о похвалама  за ученике, а такође и о 

васпитним мерама за ученике који се не придржавају правила понашања у школи. У овом 

процесу је исказано посебно залагање да се обезбеде сви услови за остваривање права 

ученика: на квалитетан образовни и васпитни рад, уважавање личности, подршка за 

свестрани развој личности, афирмација талената, заштита од дискриминације , насиља , 

информисање о правима и обавезама ученика, учествовање у раду органа  школе (ученички 

парламент) и правично поступање школе према ученику. 

          Наведене послове обављала сам у доброј и успешној сарадњи са свим наставницима, 

стручним сарадницима и стручним органима, Школским одбором,  Саветом родитеља. 

Драгана Николић, 

Директор Музичке школе Суботица 

Хелена Манојловић 

Председник школског одбора Музичке школе Суботица 


