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Септембар 2019. године 



 

 

 

 

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 87/2018-др.закони и 10/2019), члана 11. Пословника о раду Школског 

одбора ШОМОВ „Барток Бела” Ада, Годишњим Планом, Развојним и Акционим 

планом, Правилником о стручно педагошком надзору („Сл. гласник РС“, бр. 34/2012), 

Приручником за самовредновање и вредновање рада у складу са Статутом школе за 

основно музичко образовање и васпитање „Барток Бела" у Ади, Школски одбор дана 

12.09.2018. године доноси: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШОМОВ "БАРТОК БЕЛА", 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

I УВОД 

 

Руководећи орган у школи је Директор. У школској 2018/2019 години директор 

школе била је Бач Анамариа, дипломирани музички педагог, на основу решења о  

именовању за директора Школе за основно музичко образовање и васпитање „Барток 

Бела“ у Ади Министарства просвете, науке и технолошког развоја  бр. 119-01-

00067/2018-07/129 од 10.08.2018. године. 

 

Орган управљања 

Одлуком Скупштине општине Ада бр. 02-35/2018-01 од дана 28.06.2018. године 

именован је нови састав Школског одбора у мандатном период 2018-2022. године, 

почев од 20.06.2018. године у саставу: 

 

Председник Школског Одбора је Конц Ева –представник запослених. 

Чланови одбора су: 

 

1. Солар Акош из Аде - представник локалне самоуправе на предлог Националног 

савета мађарске националне мањине, 

2. Апро Бакаи Магдолна из Аде - представник локалне самоуправе на предлог 

Националног савета мађарске националне мањине, 

3. Варга Имола из Аде - представник локалне самоуправе на предлог Националног 

савета мађарске националне мањине, 

4. Геблеш Чернаи Едит из Аде - представник родитеља - заменик председника, 

5. Гиризд Тот Андреа из Аде - представник родитеља, 

6. Тапаи Рената из Аде - представник родитеља, 

7. Конц Ева из Аде - представник запослених, 

8. Сабо Золтан из Аде - представник запослених и  

9. Вилагош Рената из Гунароша - представник запослених.  

 

 

 

У Школи функционишу следећи саветодавни и стручни органи: 

 

Педагошки колегијум  

Чланови: 

 

Радом Педагошког колегијума рукуводи Бач Анамариа – директор школе 



 

 

 

 

 

1. Бакша Агота – наставник солфеђа и теорије музике 

2. Рожа Илдико – наставник клавира – члан 

3. Тарапчик Јожеф – наставник кларинета и флауте  – члан 

4. Нађ Арпад – наставник виолине – члан 

5. Сабо Золтан – наставник гитаре - члан 

6. Вилагош Рената– наставник хармонике – члан 

7. Конц Ева – наставник соло певања – члан 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

1.Стручни актив за развојно планирање 

Чланови: 

 

1. Руководилац Стручног актива за развој ШП – Бач Анамариа – директор школе 

 

2. Дулић Марко-наставник 

3. Нађ Арпад – наставник 

4. Милошев Марина – наставник  

5. Eва Конц– представник локалне самоуправе у Школском одбору  

6.  

7. Холо Атила – родитељ - представник Савета родитеља 

8. Адамовић Реља – представник Ученичког парламента 

9. Стручни сарадник- Ана Мариа Главашки – педагог 

 

2.Стручни актив за развој школског програма 

Чланови: 

1. Бач Анамариа-директор школе, руководилац Стручног актива за развој 

школског програма 

2. Рожа Илдико- наставник 

3. Вилагош Рената- наставник 

4. Нађ Арпад- наставник 

5. Сабо Золтан- наставник 

6. Тарапчик Јожеф- наставник 

7. Бакша Агота- наставник 



 

 

 

 

8. Конц Ева- наставник 

ТИМОВИ 

 

У школи функционише 8 стручних тимова:  

 

 

     1.Стручни Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

Чланови: 

 

1. Бач Анамариа – директор школе 

2. Слободан Ранкић– секретар школе 

3. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник педагог 

4. Клеман Рудолф- наставник 

5. Сабо Золтан- наставник 

6. Рожа Илдико- наставник 

7. Холо Атила – представник родитеља   

8. Адамовић Реља – представник Ученичког парламента  

2.Стручни тим за самовредновање 

Чланови: 

 

1. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник педагог, руководилац тима 

2. Сабо Золтан – наставник гитаре – руководилац тима представник школског 

одбора 

3. Вилагош Рената- наставник хармонике 

4. Тарапчик Јожеф- наставник кларинета 

5. Холо Атила – родитељ - представник Савета родитеља 

6. Адамовић Реља - представник Ученичког парламента 

У раду Тима за самовредновање учествује и Бач Анамариа – директор школе 

 

         3. Стручни тим за инклузивно образовање    

      Чланови : 

1. Бач Анамариа- директор школе 

2. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник педагог 

3. Наставник- 



 

 

 

 

4. Родитељ- 

   4. Стручни тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови: 

1. Бач Анамариа- директор школе  

2. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник предагог и руководилац тима 

3. Конц Ева- наставник 

4. Нађ Арпад- наставник 

       5.Стручни тим за професионални развој запослених 

Чланови: 

1. Бач Анамариа- директор школе 

2. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник педагог и руководилац тима 

3. Палош Денис-наставник 

4. Генце Агнеш- наставник 

        6.Стручни тим за сарадњу са локалном самоуправом 

             Чланови: 

1. Бач Анамариа- директор школе 

2. Вилагош Рената- наставник 

3. Балинт Мелита- наставник 

4. Вамош Атила- домар 

          7.Стручни тим за летопис школе 

Чланови: 

1. Шарвари Кристина- наставник 

2. Милошев Марина- наставник 

8.Стручни тим за подршку ученицима и прилагођавање на школски живот 

Чланови: 

1. Ана Мариа Главашки- стручни сарадник педагог 

2. Нађ  Арпад- наставник 

3. Копић Александра- наставник 



 

 

 

 

4. Балинт Мелита- наставник 

 

Савет родитеља 

Чланови Саветa родитеља у школској 2018/2019: 

 

1. Леваи Хењел Беата 

2. Кемењ Анамариа 

3. Матковић Бригита 

4. Вираг Мариана 

5. Холо Атила 

6. Драгин Ливија 

7. Сегедински Виолета 

8. Сабо Шаролта 

9. Геблеш Чернаи Едит 

10. Тапаи Рената 

11. Миланов Снежана 

12. Гиризд Тот Андреа 

 

II ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ 

 

Школи и општини Адa донели смо 51 награду са разних смотри, фестивала и 

такмичења широм земље (Суботица, Бечеј, Бачка Топола, Београд, Сомбор, Зрењанин, 

Параћин, Морахалом- Мађарска, Нови Сад ). 

Дана 26.09.2018.године организован је концерт ученика поводом почетка 

школске 2018/2019 године у циљу заједничког родитељског састанка на почетку 

школске године као и упознавања са новим методама рада школе. 

Дана 21.11.2018. године одржана је „Шубертиада“  на којем смо упознали шире 

грађанство  са животом и уметничким радом познатог светског уметника. 

 Са ОШ „Чех Карољ“ Ада и Техничком школом у Ади учествовали смо у 

заједничкој Божићној приредби дана 20. децембра 2018. године у позоришној сали 

библиотеке „Сарваш Габор“ Ада  на којем је учествовао 1 солиста на гитари, виолински 

тиро и трио флауте 

Учествовали смо  на заједничкој прослави Св. Саве  свих школа у Ади која је 

одржана у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада дана 28.01.2019. године. 

Концерт поводом  Дан школе одржан  дана  18.03.2019. године  је протекао у добром  

презентовању рада школе. 

Завршни концерт завршних разреда  одржан дана 30.05.2019. године на којем су 

ученици завршних разреда презентовали свој уметнички рад. Дана 03.06.2019. године  

ученици нижих разреда поздравили су ученике завршних разреда својим уметничким 

радом. Подељена су сведочанства и поклони најуспешнијим ученицима завршних 

разреда на такмичењима а додељена је поклон књига од стране локалне самоуправе 

општине Ада. Ове школске године завршни  концерт је одржан 14.06.2019. године. 

Поред признања наших ученика и наставника у Србији, помињемо посебно 

активност соло певача под вођством Конц Еве која је својим радом представила себе и  

камерни ансамбал неком другом светлу кроз 2 концертa у школској 2017/2018. години, 

са посебним истицањем  концерта у позоришној сали  библиотеке „Сарваш Габор“ у 

Ади  ________. године у реализацији Удружења  „АLLEGRO“ Ада, по пројекту под 

називом „Музика је мој свет“ одобреном од стране СО Ада, по којем смо добили 



 

 

 

 

средства у висини од ______ динара и набавили смо ______ за потребе Удружења и 

Школе.  

Услови за рад школе у овој школској години побољшани су у односу на ниво из 

претходних година. 

Од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице конкурисали смо за средства за организацију 

„Шубертиаде“ у висини од 30.000,00 динара која је планирана за  новембар месец 

2018.године, и тражена средства за то су одобрена. 

 

 

 

II ПОДАЦИ О СПРОВОЂЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 

Настава: 

Редовна настава одвијала се по Правилнику о школском календару за основне 

школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019 годину и Плану 

и програму школе за 2018/2019 годину. Стручна заступљеност била је у складу са 

Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи. 

На почетку школске године било је десет запослених наставника на неодређено време и 

шест на одређено време, док је један наставник био ангажован на основу уговора о 

делу. 

Школом руководи директор школе Бач Анамариа - дипломирани музички педагог.  

 

 

 
 

 

 

 Школску наставу  реализовало је 17 наставника, с тиме што се састав наставног особља 

током школске 2018/2019 наставу мењан, на тај начин што је наставница Курунци 

Тертељи Марика раскинула радни однос на неодређено време и то у децембру месецу 

2018 године, па је на њено местро примљена Нађпал Илона (на одређено време, 

односно до завршетка наставе у текућој школској години). Наставница Ренко 

Анамарија која је била на породиљском и и одсуству са рада ради неге детета, 

искористила је свој годишњи одмор, те након тога отворила боловање (до 60 дана), а 

затим отишла на породиљско и одсуство са рада ради неге детета, те је тако радни 



 

 

 

 

ангажман наставнику који је мења (Дулић Марко) продужен до завршетка текуће 

школске 2018/2019 године. 

 

Клавирски одсек:  

Милошев Марина–наставник корепетиције и клавира 

Рожа Илдико – наставник клавира 

Нађпал Илона – наставник клавира (уместо до тада Курунци Тертељи Марике) 

Клеман Рудолф – наставник корепетиције и клавира  

       Вилагош Рената – наставник клавира 

Конц Ева – наставник упоредног клавира  

 

Одсек виолина:  

Нађ Арпад – наставник виолине 

Курунци Андор – наставник виолине 

 

Одсек гитара и тамбура: 

Сабо Золтан – наставник гитаре 

Шарвари Кристина – наставник гитаре  

Ренко Анамарија – наставник тамбуре (од 01.01.2018. године на боловању, а од 

26.03.2018. године на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, 

те на породиљском и одсуству са рда ради неге детета од 13.06.2019.године) 

Дулић Марко – наставник тамбуре (од 15.01.2018. године) 

 

 

Одсек хармоника: 

Вилагош Рената – наставник хармонике 

 

Дувачи: 

Тарапчик Јожеф– наставник флауте и кларинета 

Александра Копић – наставник флауте  

 

 

Одсек соло певање: 

Конц Ева – наставник соло певања  

 

Солфеђо и теорија: 

Бакша Агота - наставник солфеђа и теорије музике 

Генце Агнеш – наставник солфеђа и теорије музике  

 

дминистрација и помоћно особље : 

Анушић Мартина – секретар( од 08.01.2019. године на породиљском и одсуству са 

посла ради неге детета) 

Ранкић Слободан – секретар ( од 02.10.2018.године)   

Урбан Илдико – шеф рачуноводства (отишла у старосну пензију 30.09.2018.године) 

Бајус Ерика Моника – шеф рачуноводства (од 01.10.2018. године) 

Вамош Атила -  домар/ мајстор одржавања и клавирштимер   

Побораи Силвиа – чистачица 

Бајус Тинде – чистачица 

У оквиру школских активности, деловали су школски хор и то велики хор под 

руководством Бакша Аготе и мали хор под руководством Генце Агнеш и камерни 

састави, и то камерни састав гитариста под руководством Сабо Золтана, камерни састав 



 

 

 

 

гудача под руководством Нађ Арпада, камерни састав тамбуре под руковдством Дулић 

Марка и камерни састав соло певача под руковдством Конц Еве.          

        

 

Успех ученика 

 

Од 166 ученика, у школској 2018/2019.години, 20 ученика је завршило школовање 

у музичкој школи, 140 ученикa завршилo је уписани разред, а 4 ученика је исписано, a 

две ученице нису изашле на испит, те су неоцењене. 

 

Успех ученика по разредима на крају школске 2018/2019. године 

 

РАЗРЕД 

 

II III IV V VI 

Одличан 27 7 11 8 4 

Врлодобар 3 5 10 12 6 

Добар 1 - - 2 1 

Довољан - 1 1 - 1 

Недовољан - - - - - 

Неоцењени 1 - - - - 

Исписани - - 1 - - 

Укупно 32 13 23 22 12 

 

  

веома успешан   55 

Успешан 3 

мање успешан   - 

Задовољава - 

не задовољава   - 

Неоцењени 1 

Исписани 5 

Укупно 64 

 

Укупан успех ученика на крају школске 2018/2019. године 

Одличан 57 Веома успешан   55 

Врлодобар 36 Успешан   3 

Добар 4 Мање успешан   - 

Довољан 3 Задовољава - 

Недовољан - Не задовољава   - 

Неоцењени 1 Неоцењени 1 

Исписани 1 исписани   5 

Укупно 102 Укупно 64 

укупно са првим 

раз.   

166   

 

Настава је протекла према предвиђеном Годишњем плану за школску 2018/2019. 

годину и измени Годишњег плана за школску 2018/2019 годину и на основу 

Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску 2018/2019 годину. 

 



 

 

 

 

 

Активности установе 

 

Редовна концертна активност школе обухвата: 

 

- Одржавање интерних часова класе сваког наставника (најмање 2 пута годишње); 

- Одржавање јавних часова одсека; 

- Одржавање концерата ученика и наставника на завршетку сваког 

класификационог периода; 

- Зејдничка Божићна приредба свих школа у Ади; 

- Заједничка прослава свих школа у Ади поводом школске славе Свети Сава у 

позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада; 

- Одржавање полугодишњег концерта ученика и наставника; 

- Одржавање концерата за ученике основних школа и забавишта из Аде у 

позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада и из Мола у просторијама 

издвојеног одељења ШОМОВ „Барток Бела“ Ада у Молу;  

- Одржавање концерта поводом Дана школе 18. марта 2019. године у позоришној 

сали библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади; 

      -     Одржавање  завршног концерта ученика завршних разреда у позоришној сали 

библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади – дана 30. маја 2019. године и 3. јуна 2019. године 

испраћај ученика завршних разреда.  Дана 14. јуна 2019. године одржан је завршни 

концерт осталих ученика. 

     - Школа организује различите концертне активности и по указаној потреби: 

 

- Концерте за предшколске установе; 

- Заједничке концерте ученика завршних разреда – крајем маја; 

- 8  концерата соло певача, наставнице Конц Еве са солистичким извођачима њене 

класе, који доприносе подизању културног живота општине Ада на виши ниво; 

- Ученици и наставници школе су отворени за сарадњу и редовно се укључују у 

програме у организацији различитих образовних установа и установа културе у 

граду, као и у програме у организацији Општине Ада; 

- Разноврсне манифестације организоване поводом обележавања значајних 

годишњица у граду;  

- Програме у организацији библиотеке „Сарваш Габор“ Ада;  



 

 

 

 

- Програме отварања изложби у организацији библиотеке „Сарваш Габор“ Ада;  

- Различите програме поводом обележавања свечаности у општини Ада. 

 

 



 

 

 

 

Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Рожа Илдико 13 0 13 0 13 0 11 2 

Клеман Рудолф  2 0 2 0 2 0 6 0 

Милошев Марина 2 0 2 0 2 0 14 5 

Балинт Мелита 14 2 12 0 12 0 13 9 

Нађпал Илона 13 1 12 0 12 0 11 0 

Вилагош Рената 6 0 6 0 6 0 13 2 

КЛАВИР 50 3 47 0 47 0 68 18 

Вилагош Рената 8 0 8 0 8 0 15 5 

ХАРМОНИКА 8 0 8 0 8 0 15 5 

  Курунци Андор 10 1 9 0 9 0 10 0 

Нађ Арпад 14 0 14 0 14 0 20 1 

ВИОЛИНА 24 1 23 0 23 0 30 1 

  Шарвари 

Кристина 
14 0 14 0 14 0 15 0 

     Сабо Золтан 13 0 13 0 13 0 21 6 

Палош Денис 5 2 3 0 3 0 14 1 

Дулић Марко 11 0 11 0 11 0 22 10 

ГИТАРА И 

ТАМБУРА 
43 2 41 0 41 0 72 17 

Копић 14 0 14 0 14 0 16 7 



 

 

 

 

Александра 

Тарапчик Јожеф 5 0 5 0 5 0 17 0 

ДУВАЧКИ 

ИНСТРУМ. 
19 0 19 0 19 0 33 7 

Конц Ева 15 0 15 0 13 2 9 0 

СОЛО ПЕВАЊЕ  15 0 15 0 13 2 9 0 

ШКОЛА 

УКУПНО 
159 6 153 0 151 2 227 48 

 

Успех ученика завршних разреда 

Музичко школовање у ШОМОВ “БАРТОК БЕЛА“ у школској 2018/2019. години завршило је 19 ученика 

Бр. 
Наставник главног 

предмета 
Ученик 

Просечна 

оцена 

 Клавир:  9 ученика  

1. Нађпал Илона Фараго Оршоља 4,40 

2. Балинт Мелита Адамовић Реља 3,80 

3. Балинт Мелита Палатинуш Вираг 4,20 

4. Балинт Мелита Токић Андреј  4,40 

5. Марина Милошев Воргић Леа 5,00 

6. Клеман Рудолф Богићевић Маја 4,33 

7. Рожа Илдико Пејчић Драган  

8. Рожа Илдико Живковић Јелена  

9. Рожа Илдико Сегедински Огњен  

 Тамбура: 2 ученика (5,00) 

1. Дулић Марко Нађ Виктор 5,00 

2. Дулић Марко Улер Ботонд 5,00 

 Виолина 2 ученик (4,50) 

1.1 Нађ АрпадСолар Вираг Борбала 5,00 

2. Нађ АрпадСолар Радулашки Мирјана 4,00 

 Кларинет, флаута 2 ученика (4,40) 

1. Тарапчик Јожеф Симић Жељана 3,80 



 

 

 

 

2. Александра Копић Холо Дебора 5,00 

 Соло певање 5 ученика (4,73) 

1. Конц Ева Бера Лаура 4,80 

2. Конц Ева Богнар Одет 5,00 

3. Конц Ева Лајко Едина 5,00 

4. Конц Ева Пајор Тимеа 5,00 

5. Конц Ева Симић Жељана 3,83 

 Укупно 20 ученика Просечна оцена  

Резултати ученика на пријемном испиту за СМШ 

Пријемни испит за наставак школовања положила је ученица прошлогодишње генерације Симић 

Жељана у Средњој музичкој школи у Суботици. 

Ученици су током школске 2018/19.године учествовали на следећим такмичењима ( републичким и 

међународним ): 

 Сусрет гитариста потиских музичких школа, Нови Кнежевац- 4 захвалнице; 

 Музика балканика, Морахалом, Мађарска- 4 дипломе; 

 6. Тамбура инструментал фестивал, међународно такмичење тамбураша- 3 дипломе; 

 16. Фестивал војвођанске тамбуре, Сомбор- 3 дипломе; 

 Фестивал младих пијаниста „ Пианисимо “, Суботица- 1 диплома; 

 19. Такмичење младих пијаниста музичка школа „ Јосиф Маринковић “, Зрењанин- 3 дипломе; 

 8. Међународно такмичење Фантаст, Бечеј- 14 диплома; 

 Међународни Музички Фестивал Фемус, Суботица- 3 дипломе; 

 „ Млади виртуоз “ Београд, МШ „ Петар Коњовић “-1 диплома; 

 Дани музике у Бачкој Тополи, Музичка школа Бачка Топола- 6 диплома; 

 63. Фестивал музичких и балетских школа Србије, Параћин- 3 дипломе; 

 2. Међународно такмичење флаутиста „ Миодраг Азањац “, Београд- 2 дипломе; 

 Екипни фестивал солфеђа “ Славенски “-МШ „ Јосип Славенски “, Нови Сад-3 дипломе; 

Пласман ученика на такмичењима 



 

 

 

 

Укупан број освојених награда на такмичењима у школској 2018/2019. години 

ДИСЦИПЛИНА Лауреат I II III Укупно 

КЛАВИР - 5 3 6 14 

ХАРМОНИКА - 3 2 0 5 

ВИОЛИНА - 0 1 0 1 

ГИТАРА - 0 2 1 3 

ФЛАУТА - 1 4 2 7 

КЛАРИНЕТ - - - - - 

ТАМБУРА - 5 5 0 10 

СОЛО ПЕВАЊЕ - - - - - 

СОЛФЕЂО - - 3 - 3 

Укупно 0 14 20 9 43 

 

 

Рад органа управљања: 

 

Школски одбор: 

Школски одбор је радио према свом програму рада и доносио све потребне одлуке у законски 

предвиђеном року и на начин који је у складу са законом. 

Током ове школске године Школски одбор је одржао 7 седница. (ТО ЋЕ МОЖДА БИТИ 8 СА ОНОМ 

У АВГУСТУ) 



 

 

 

 

 Седнице Школског одбора одржане су 07.09.2018., 25.10.2018., 28.11.2018., 23.01.2019., 04.03.2019., 

21.03.2019., 17.06.2019. године. 

На поменутим седницама се измежу осталог усвајали извештаји о раду за претходну школску годину 

(извештаји директора, извештаји о раду, извештај о самовредновању, извештај о утрошку донацијских 

средстава), , усвајали предлози годишњег плана рада за текућу годину, предлози финаснијског плана, 

сви потребни Анкеси општих докумената, донета одлука (и  спроведена) о верификацији, донет нови 

сет  Працилника ради извршења обавеза предвиђеним Планом интегртитета (рок извршења плана – 

август 2019.године), разметрани сви полугодишњи извештаји о раду, расправљано и о успеху ученика, 

разматрано и одлучивано о актуелним питањима (зграда у Молу добијена на коришћење), донет План 

јавних набавки, мењан и допуњаван Колективни уговор, мењан и допуњаван Пословник о раду 

школског одбора, разматрани извештаји о самовреновању и реализацији развојног плана за текућу 

школску годину...... 

 

            Рад руководећег органа: 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О СВОМ РАДУ 

У ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ У I ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ 

 

 

Извештај подноси директор школе Бач Анамариа 

 

 
 



 

 

 

 

 

Редовна настава одвијала се по Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на 

територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину и Плану и програму школе за I полугодиште 

школске 2018/2019. годинe. Стручна заступљеност наставничког кадра била је у складу са Правилником о 

степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи. 

 

У I полугодишту школске 2018/2019. године било је 6 запослених наставника на неодређено време и 11 на 

одређено време. Шеф рачуноводства Урбан Илдико која је била запослена на неодређено време, стекла је 

услов и отишла у превремену старосну пензију дана 01.10.2018. године. На њеном место, споразумом о 

преузимању потписаним са Основном школом „Чех Карољ“ из Аде, и уз сагласност саме запослене, преузета 

је на место шефа рачуноводства Ерика Моника Бајус. Расписана су 2 конкурса за пријем у радни однос на 

одређено време из разлога што је секретар установе Анушић Мартина отишла на породиљско и одсуство са 

рада ради неге детета и што је мени као директору школе продужен мандат, те је на основу конкурса на радно 

место секретара примљен Слободан Ранкић, а на место наставника теорије музике, солфеђа и хора Бакша 

Агота.  

 

На почетку школске 2018/2019 године уписано је 158 ученика који су на крају I полугодишта школске 

2018/2019 године постигли веома успешне резултате.  

 

Организација Рада стручних органа Школе 

 

Председавала сам Седницама Наставничког већа које су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом 

рада школе. 

 

Координирала сам радом свих стручних актива и тимовима, који су радили у предвиђеним роковима, 

одговорно и успешно. 

 

Представљала сам школу на седницама Школског одбора ШОМОВ „Барток Бела“ Ада и Савета родитеља 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

 



 

 

 

 

Сарадња са родитељима у I полугодишту  2018/2019. години била је добра, а одвијала се кроз свакодневне 

консултације родитеља са наставницима и директором школе, као и кроз укључивање родитеља у активности 

школе. Пријем родитеља сам вршила сваке среде у временском периоду од 10,00 до 11,00 часова. 

 

Присуствовала сам сваком наступу ученика у I полугодишту школске 2018/2019. године као и на интерним и 

јавним часовима  у организацији предметних наставника.  

 

Планирала сам стручна усавршавања запослених, али нажалост услед недостатка финансијских средстава у 

току I полугодишта школске 2018/2019. године нисмо успели да реализујемо планиране активности. 

 

Учествовала сам у раду као члан Тима за самовредновање  и усмеравала његов рад на седницама које су 

одржане дана 08.10. и 21.12.2018. године.  

 

У I полугодишту школске 2017/2018. године у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада није било ни једног догађаја са 

елементима насиља и самим тим није било потребе за предузимање мера у школи. 

 

Организовала сам све концерте у I полугодишту школске 2018/2019. године у сарадњи са осталим 

наставницима школе као и осталим запосленима школе. Тако сам организовала концерте поводом почетка 

школске године и то 06.септембра 2018.године концерт поводом отварања издвојеног одељења у Молу, а 

26.септембра 2018.године у Ади. У првом полугодишту текуће школске године ученици наше школе 

наступали су и 13.октобра 2018.године на отварању изложбе „Лингвистички дани“ у организацији 

Библиотеке „Сарваш Габор“, а са овом установом смо организовали и заједнички наступ дана 05.октобра 

2018.године, поводом сећања на жртве Арацке. Ове године смо ђачке концерте организовали у два наврата, и 

то како оне у Ади – 17.октобра и 14.новембра 2018.године, тако и у Молу - 24.октобра и 28.новембра 

2018.године. Такође, у два наврата школа је учествовала у наступима поводом сунчане јесени, 11.новембра 

2018.године у Ади и 21.октобра 2018.године у Молу. Дана 26.октобра 2018.године имали смо заједнички 

концерт са удуружењем грађана „Allegro“ Ада. Соло певачи наше школе су при крају текуће године имали 

два концерта : 13.децембра.2018 године у Католичкој цркви, а 23.децембра 2018 године у Corso cafe у Ади. 

Истакла би и учешће ученика наше школе у Божићном концерт у Кристовој Јеванђеоској цркви дана 

14.децембра 2018.године. Концерт на крају првог полугодишта одржан је дана 20.децембра 2018.године у 

позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади на којем је наступио велики број ученика где је  на крају 

концерта као изненађење Деда Мраз делио бомбоне свој деци.  



 

 

 

 

 

У сарадњи са директорима Основне школе „Чех Карољ“ Ада,  Техничке школе у Ади и забавиштем „Чика 

Јова Змај“ организовала сам Божићну приредбу дана 20.децембра 2018.године у позоришној сали библиотеке 

„Сарваш Габор“ Ада. 

 

Дана 21.11.2018. године одржана је „Шубертијада“ концерт посвећен лику и делу композиотора Франц 

Шуберта, на ком су осим наших ђака учешће узели и гости из Кикинде и Сенте као и наставници школе и ја 

лично. 

 

Присуствовала сам интерним часовима наставника, вршила сам редовно посете редовним часовима 

наставника укупно 10 часова. 

 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским секретаријатом за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Школском управом Зрењанин, 

Локалном самоуправом општине Ада и Заједницом музичких и балетских школа је била на високом 

професионалном нивоу у I полугодишту школске 2018/2019 годину. 

 

СО Ада редовно измирује непоходне материјалне трошкове наше установе који се у просеку у току првог 

полугодишта 2018/2019 године крећу око 188.000,00 динара. Исплаћене су јубиларне награде Анамарии Бач 

за 20 година рада, Курунци Аднору за 10 година рада, Милошев Марини за 10 година рада и  Конц Еви за 10 

година. Са локалном самоуправом остварена је одлична сарадња, којој се надам и убудуће. 

 Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили смо средства у износу од 25.300,00 динара 

за богаћење библиотекачког фонда школе. 

Може се закључити да је предвиђени План за I полугодиште школске 2018/2019. године у потпуности 

остварен, на најбољи могући начин искористили смо све могућности које смо имали. Захвалила бих се свима 

који су нам дали подршку у раду, пре свега наставницима, ваннаставном особљу, локалној самоуправи, МЗ са 

територије општине Ада, родитељима ученика, ученицима на свом пожртвованом раду и постигнутим 

добрим резултатима. 

 



 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

Извештај сачинила:                                                        

______________________                                                       

               Бач Анамариа                                                                        

 

           

 Председник Школског одбора: 

 

 _______________________ 

              Kонц Ева  

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О СВОМ РАДУ 

У ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ АДА У II ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ 

 

                                                        
 

Извештај подноси директор школе Бач Анамариа 

 

Редовна настава одвијала се по Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на 

територији АП Војводине за школску 2018/2019 годину и Плану и програму школе за школску 2018/2019 

годину.  

 

На почетку школске 2018/2019 године било је 6 (шест) запослених наставника на неодређено време и 11 

(једанаест) на одређено време. Шеф рачуноводства Урбан Илдико која је била запослена на неодређено 

време, стекла је услов и отишла у превремену старосну пензију дана 01.октобра 2018. године. На њеном 



 

 

 

 

место, споразумом о преузимању потписаним са Основном школом „Чех Карољ“ из Аде, и уз сагласност саме 

запослене, преузета је на место шефа рачуноводства Ерика Моника Бајус. Расписана су 2 (два) конкурса за 

пријем у радни однос на одређено време из разлога што је секретар установе Анушић Мартина отишла на 

породиљско и одсуство са рада ради неге детета и што је мени као директору школе продужен мандат, те је 

на основу конкурса на радно место секретара примљен Слободан Ранкић, а на место наставника теорије 

музике, солфеђа и хора Бакша Агота. У току школске 2018/2019 стручни испит положили су наставници 

Бакша Агота и Палош Денис и тако стекли лиценцу потребну за обављање послова наставника. 

 

Од 158 ученика, колико је било уписано на почетку школске 2018/2019 године, друго полугодиште завршило 

је  152 ученика са успешним резултатима.  

Организован је велики број концерата у школи и  локалној самоуправи. Посебно би истакла организацију 

Дана школе коју смо прославили 18. марта 2019. године уз велико ангажовање ученика као и заједнички 

наступ хора и оркестра, којим смо успешно презентовали нашу школу. 

 

Организовала сам завршни концерт завршних разреда дана 30. маја 2019. године на којем су ученици 

завршних разреда презентовали свој уметнички рад, испраћај завршних разреда дана 03. јуна 2019. године где 

су ученици нижих разреда поздравили ученике завршних разреда својим уметничким радом, а у оквиру ког 

су била подељена сведочанства и поклони најуспешнијим ученицима завршних разреда као и дипломе са 

такмичења, те завршни концерт осталих разреда дана 14. јуна 2019. године. 

 

Организација Рада стручних органа Школе 

 

Председавала сам Седницама Наставничког већа које су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом 

рада школе. 

Кординирала сам свим стручним активима и тимовима, те су за сада нацрти свих Планова, Програма и 

Извештаја припремљени, следи расправа и консултације до краја августа 2019. године. 

Представљала сам школу на седницама Школског одбора ШОМОВ „Барток Бела“ Ада и Савета родитеља 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

 

Сарадња са родитељима у II полугодишту у школској 2018/2019 години била је веома добра, а одвијала се 

кроз свакодневне консултације родитеља са наставницима и директором школе, као и кроз укључивање 

родитеља у активности школе. 



 

 

 

 

 

Присуствовала сам сваком наступу ученика у II полугодишту школске 2018/2019 године као и интерним и 

јавним часовима у организацији предметних наставника.  

Организовала сам презентацију инструмената за децу из забавишта и школа ради промоције школе и већег 

интересовања деце за музичко образовање што се може видети из Извештаја о раду за школску 2018/2019 

годину. 

 

У школској 2018/2019 години планирала сам стручна усавршавања запослених и сопствено стручно 

усавршавање. Запослени наставници и ја учествовали смо на акредитованим семинарима и то 

„Комуникацијске компетентности наставника у функцији унапређења квалитета рада у школи“, „Управљање 

тимовима“ и „Оцењивање у функцији развоја и учења“. Осим тога запослени наставници и стручни сарадник 

похађали су и усавршавали се на семинарима „Музика уз помоћ рачунара“, „Са страхом је лако ако знаш 

како“, „Подршка ученицима са проблемима у школи и дому ученика и њиховим родитељима“, „Пројектно 

орјентисана настава у зеленим темама и мултимедији“, „Оцењивање у функцији развоја детета“ , „Неговање 

талената на школским часовима и ван школе“, „Развијање способности за асертивну комуникацију у 

функцији сазревања личности ученика/детета“ и „Вештине грађења односа са децом и родитељима“. 

Осим стручног усавршавања на семинарима ја као директор установе присуствовала сам и стручном скупу 

„Развој школа, размена знања и сарадња-конференција“, који је као облик обавезног стручног усавршавања 

организовао Педагошки завод Војводине. 

 

У II полугодишту школске 2018/2019. године старала сам се о остваривању планираних циљева и задатака из 

развојног плана, одржана су три састанка Стручног актива за развојно планирање – 12.септембра 

2018.године, 22.новембра 2018.године и 17.априла 2019.године.  

 

Учествовала сам у раду као члан Тима за самовредновање и усмеравала његов рад на седницама које су 

одржане дана 08.октобра 2018.године, 27.децембра 2018.године и 30.маја 2019.године. 

 

У школској 2018/2019 години је два пута долазио просветни инспектор Гордана Халгашев. Tоком првог 

доласка дана 12.фебруара 2019.године извршен је редован инспекцијски надзор и на основу контролних 

листи у току инспекцијског надзора процењен је незнатан степен ризика. Током другог доласка дана 

14.03.2019.године извршен је ванредан инспекцијски надзор из разлога што је Школа поднела захтев за 

верификацију Покрајинском секретаријату за образовање прописе, управу и националне мањине-националне 



 

 

 

 

заједнице. Након извештаја инспектора и свеобухвате документације (у коју спада и записник о извршеном 

инспекцијском надзору Санитарне инспекције и то за зграду у Ади и за зграду у Молу), решењем 

Покрајинског секретаријата број 128-022-200/2019-1 од 01.априла 2019. године ШОМОВ „Барток Бела“Ада је 

верификована (и то како у седишту тако и у издвојеном одељењу). 

 

Током школске 2018/2019 године у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада није било ни једног догађаја са елементима 

насиља и самим тим није било потребе за предузимање мера у школи. 

 

Организовала сам и уз помоћ запослених у ШОМОВ „Барток Бела“Ада реализовала све концерте школе у 

току школске 2018/2019 године. 

 

Присуствовала сам свим интерним часовима наставника, вршила сам редовно посете редовним часовима 

наставника укупно 17 (седамнаест) часова (десет у првом и седам у другом полугодишту), организовала сам 

смотре у току школске 2018/2019 године као и годишње (завршне) испите.  

 

Посебно сам поносна на освојене награде ученика ШОМОВ „Барток Бела“Ада у школској 2018/2019 години 

јер смо одликовани 51 пут, од тога 43 пута медаљама, и то 14 пута првим местом, 20 пута другим местом и 9 

пута трећим местом, а 8 пута похваљени за учешће (дипломом). Посебно бих истакла да је ове године школа 

учествовала на 63.Фестивалу музичких и балетских школа који се одржавао у Параћину, те да смо са тог 

фестивала донели 4 награде : једну прву (хармоника) и три друге награде (тамбура, флаута и виолина). Успех 

ученика је на задовољавајућем нивоу што се може видети из Извештаја о оценама ученика у школској 

2018/2019 години.  

 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским секретаријатом за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Школском управом Зрењанин, 

Локалном самоуправом општине Ада и Заједницом музичких и балетских школа је била на високом 

професионалном нивоу у II полугодишту школске 2018/2019 године. 

 

СО Ада нам редовно измирује потребне материјална трошкове, те је тако у II полугодишту школске 

2018/2019 године, измирила трошкове у висини од 1.556,430,06 динара. Запосленој Бајус Ерики је за 20 

(двадесет) година рада исплаћена јубиларна награда као и запосленој Бакша Аготи за 10 (десет) година рада. 

У износ исплаћених материјалних трошкова спада и износ јубиларних награда за наведене запослене као и 



 

 

 

 

јубиларна награда за запослену Бајус Тинде (запослена је право на јубиларну награду стекла у новембру 

протекле школске године). 

Са локалном самоуправом остварена је успешна сарадња којој се надам и убудуће. 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице 

одобрио је средства у висини 30.000,00 динара за организацију  „Вече Шопена“ која је планирана за новембар 

месец 2019.године (наредна школска година) 

 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада је на конкурсу расписаном од стране Националног савета мађарске националне 

мањине добила износ од 80.000,00 динара за набавку опреме за видео надзор. Уговор о преносу средстава 

закључен је 25.јуна 2019. године. 

 

Закључак је да је предвиђени План за II полугодиште школске 2018/2019 године у потпуности остварен и да 

су на најбољи могући начин искоришћене све могућности којима школа располаже. Захвалила би се свима 

који су нам дали подршку у раду пре свега наставницима, ваннаставном особљу, локалној самоуправи, МЗ са 

територије општине Ада, родитељима ученика, ученицима на свом пожтвованом раду и одличним 

резултатима.    

 

 

 

          
 



 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

Извештај сачинила:                                                        

______________________                                                       

               Бач Анамариа                                                                        

 

           

 Председник Школског одбора: 

 

 _______________________ 

              Kонц Ева  

   

 

Рад стручних органа Школе: 

 

Седнице Педагошког колегијума су се одржавале према предвиђеном Годишњем плану рада школе. 

Педагошки колегијум се састајао једном месечно. На седницама директорица је руководиоцима 



 

 

 

 

стручних већа излагала информације које су важне за рад и функционисање школе, и о истим 

консултовала колеге.Директорица је изнела обавештења о: 

- инструктивном педагошком надзору који је вршила током пколске године- посетила је 17 

часова; 

- планираном стручном усавршавању наставника за ову школску годину; 

- организацији Дана школе; 

- организацији „ Шубертијаде “; 

- припреми и плановима везаним за такмичења у овој школској години; 

 

Седнице Наставничког већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада школе, а 

поред планираних тачака дневног реда разматрана су и друга, тренутно актуелна питања. 

 Током ове школске године одржано је укупно 10 седница Наставничког већа (АКО НЕ БУДЕ ЈОШ У 

АВГУСТУ):  

03.09.2018., 26.10.2018., 19.11.2018., 21.12.2018., 01.03.2019., 08.03.2019., 22.03.2019., 08.04.2019., 

31.05.2019., 14.06.2019. године. Записници са одржаних седница Наставнићког већа налазе се у 

секретаријату школе. 

 

Стручни актив за развој школског програма пратио је и анализирао начин реализације Школског 

програма. Осим тога, због промена у Наставном плану и програму за основне музичке школе, сачино 

је анекс важећег Школског програма за период од 2018.-2022. године, о чему је сачинио Извештај са 

којим је упознато Наставничко веће ШОМОВ “Барток Бела“ Ада.  

Седнице овог актива одржавале су се: 12.09.2018., 21.12.2018., 18.04.2019., о истим постоје записници 

у архиви школе. 

 

Стручни актив за развојно планирање извршио је Процену стања у школи, сачинио је Предлог 

развојног плана за период 2019-2024,Извептај о реализацији Развојног плана 2014-2019-те и План 

унапређења квалитета рада установе након спољашњег вредновања, а све то као део процеса 

вредновања квалитета рада школе. Као полазну основу у изради Предлога Развојног плана користио је 

Правилник о вредновању квалитета рада установе који ће ступити на снагу од школске 2019-2020. 

године. 

Седнице овог актива одржавале су се : 12.09.2018.  ,22.11.2018., 17.04.2019., о истим постоје записници 

у архиви школе. 



 

 

 

 

 

Тимови  

 

Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злотављања и занемаривања 

Стручни тим је током школске 2018/19. године био задужен да брине о безбедности и заштити деце и 

запослених у ШОМОВ „ Барток Бела “ Ада. Током године је кроз реализацију  активности тима 

закључено, и кроз извештаје ( полугодишњи и годишњи Извештај тима који се проселеђује МУП-у ), 

потврђено да није било забележено ниједно дело којом се нарушава безбедност деце и запослених. 

Седнице тима одржавале су се: 12.10.2018., 19.12.2018. и 20.06.2019., о истим постоје записници у 

архиви школе. 

 

 

Сарадња са родитељима:  
Сарадња са родитељима у 2018/2019. години била је веома добра, а одвијала се кроз редовно 

одржавање родитељских састанака, као и консултација родитеља са наставницима и директором 

школе, као и кроз укључивање родитеља у активности школе. 

Родитељи су показали беспрекорну заинтересованост за подршку и праћење своје деце на наступима 

које организује школа, или нека друга институција. Континуирано су пружали подршку на разне 

начине ( превоз, консултације око распореда такмичења, као и праћењем на разним наступима ) 

Наставници су одржавали појединачно родитељске састанке за свако тромесечје.  

Савет родитеља  
Савет родитеља је током школске 2018/2019 године остварио веома добру сарадњу са школом. 

Седнице Савета су се одржавале редовно а чланови су били  у пуном саставу. На њима су били 

отворени за изношење предлога, али и сугестија о раду школе. А све са циљем што прилагођенијег 

рада школе деци, а самим тим и њиховим породицама. 

Одржано је укупно 5 седница. Седнице Савета родитеља одржане су 12.09.2018., 10.10.2018., 

23.01.2019., 04.03.2019. и 17.06.2019.године  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Табела квалификационе структуре запослених 

Квалификациона 

структура 

запослених 

М

р 
Спец. 

VII 

(Мастер) 

Основне 

студије 
VI IV II Укупно 

Укупан број 

људи 
- - 

 

6 

 

10 

 

2 

 

5 

 

1 

 

24 

 

Бројно стање ученика по инструментима, разредима и образовним циклусима 

Шестогодишњe школoвање 

Наставници I II III 

Укупно 

I 

Циклус 

IV V VI 

Укупно 

II 

циклус 

Укупно 

ученика 

 

Минута 

Рожа Илдико   3 1 3 7 1 3 3 7 14 1050 

Милошев Марина  0 0 1 1 0 1 0 1 2 150 

Вилагош Рената  3 2 0 5 2 1 0 3 8 570 

Курунци Тертељи 

Мариа 
3 2 3 8 2 1 2 5 13 

930 

Ходик Беата 1 0 0 1 1 3 1 5 6 510 

Клеман Рудолф 1 0 1 2 1 0 0 1 3 210 

Конц Ева 0 1 1 2 0 0 0 0 2 120 

Клавир 11 6 9 26 7 9 6 22 48 3540 

Вилагош Рената 6 0 2 8 0 0 0 0 8 480 

Хармоника 6 0 2 8 0 0 0 0 8 480 

Курунци Андор 2 1 3 6 0 0 1 1 7 450 

Нађ Арпад 5 1 2 8 1 2 1 4 12 840 

Виолина 7 2 5 14 1 2 2 5 19 1290 

 Сабо Золтан 7 2 1 10 6 0 0 6 16 1140 

Шарвари Кристина 5 0 4 9 1 0 2 3 12 810 

      Дулић Марко 3 2 1 6 2 2 1 5 11 810 

     Гитара,тамбура 15 4 6 25 9 2 3 14 39 2760 



 

 

 

 

Тарапчик Јожеф 1 1 1 3 0 1 1 2 5 360 

       Ходик Беата 3 1 1 5 2 1 1 4 9 660 

Флаута 4 2 2 8 2 2 2 6 14 1020 

УКУПНО 43 14 24 81 19 15 13 47 128 9090 

 

 

Четворогодишње школовање 

Наставници I II 
Укупно 

I циклус 
III IV 

Укупно 

II 

циклус 

Укупно 

ученика 

 

Мин. 

Тарапчик 

Јожеф(Кларинет) 
0 0 0 1 2 3 3 270 

УКУПНО 0 0 0 1 2 3 3 270 

         

 

 Двогодишње школовање 

Наставници I 
Укупно 

I циклус 
II 

Укупно 

II циклус 

Укупно 

ученика 

 

Минутажа 

          Конц Ева  

(Соло певање) 
8 8 5 5 13 930 

УКУПНО 8 8 5 5 13 930 

 

 

Укупан број ученика у школи у школској 2017/2018. - По разредима и циклусима 

Шестогодишња 

школа 
I II III 

Укупно 

I 

циклус 

IV V VI 

Укупно 

II 

циклус 

Укупно 

ученика 
Минутажа 

УКУПНО 43 14 24 81 19 15 13 47 128 9090 

Четворогодишња   Укупно   Укупно Укупно Минутажа 



 

 

 

 

школа I II I 

циклус 

III IV II 

циклус 

ученика 

УКУПНО 0 0 0 1 2 3 3 270 

Двогодишња 

школа –ок 

 

I 

Укупно 

I 

циклус 

 

II 

Укупно 

II 

циклус 

Укупно 

ученика 
Минутажа 

УКУПНО 8 8 5 5 13 930 

              Укупан број ученика по разредима и циклусима у школској 2017/2018. 

 

I 

 

II 

 

III 

Укупно 

I 

циклус 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

Укупно 

II 

циклус 

Укупно 

ученика 

Укупна 

минутажа 

51 14 24 89 5 1 21 15 13 55 144         10290 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Извештај о наступима ученика и интерним часовима у школској 2018/2019 

години 
 

У текућој школској години наступи ученика организовани и реализовани су према следећем 

распореду : 

1. 26.09.2018.године - Концерт поводом почетка школске 2018/2019 године, Позоришна 

сала Сарваш Габор, 15 учесника; 

2. 05.10.2018.године – на прослави Дана ослобођења, изложбена галерија библиотеке 

Сарваш Габор, 2 учесника; 

3. 13.10.2018.године - на отварању лингвистичких дана, Гробље Ада, дуо виолина и један 

соло учесник (флаута); 

4. 21.10.2018.године – СУНЧАНА ЈЕСЕН, школа у Молу, 2 учесника ; 

5. 21.10.2018.године – Концерт Алегра, позоришна сала „Сарваш Габор“, тема : музика из 

мјузикла, 10 учесника (клавирски дуо, 7 солиста и клавирско-виолински дуо, група соло 

певача); 

6. 11.11.2018.године – „СУНЧАНА ЈЕСЕН“, школа у Ади, 2 учесника; 

7. 21.11.2018.године – „Шубертиада“, концерт организован под покровитељством 

Аутономне покрајине, позоришна сала Сарваш Габор, 17 учесника; 

8. 20.12.2018.године – полугодишњи концерт, Позоришна сала „Сарваш Габор“, 11 

солиста, камерни састав гитаре под руководством Сабо Золтана, камерни састав гитаре 

под руководством Шарвари Кристине, камерни састав тамбураша, камерни састав 

флаута, камерни састав виолина, камерни састав соло певача, Мали хор под 

руководством Генце Агнеш и Велики хор под руководством Бакша Аготе; 

9. 23.12.2018.године – Наступ соло певача, Корзо кафе; 

10. 28.01.2019.године – Свечана приредба поводом школске славе Светог Саве, Позоришна 

сала „Сарваш Габор“, 1 солислта на виолини, виолински трио, трио флауте, камерни 

састав гитаре; 

11. 09.02.2019.године – Наступ соло певача на Сајму венчања у Ади; 

12. 15.03.2019.године – наступ на римокатоличком гробљу, соло певачи и 2 учесника на 

флаути; 

13. 18.03.2019.године – Прослава дана школе, Позоришна сала Сарваш Габор, 13 солиста, 

Мали Хор пор руководством Генце Агнеш, Велики Хор под руководством Бакша Аготе, 

дуо флаута; 

14. 29.03.2019.године – Наступ соло певача на отварању сајма; 

15. 20.05.2019.године –Презентација инструмената, школа у Молу, 5 учесника; 

16. 22.05.2019.године – Презентација инструмената, позоришна сала „Сарваш Габор“, 7 

учесника; 

17. 30.05.2019.године – Концерт завршних разреда, Позоришна сала „Сарваш Габор“, 17 

учесника; 

18. 03.06.2019.године – Испраћај матураната, Позоришна сала „Сарваш Габор“, камерни 

састави гитаре, виолине, флауте и тамбуре, Велики хор под руководством Бакша Аготе, 

Мали хор под руководством Генце Агнеш, 11 учесника-солиста; 



 

 

 

 

19. 14.06.2019.године – Завршни концерт свих ученика, Позоришна сала „Сарваш Габор“, 

Велики хор под руководством Бакша Аготе, Мали хор под руководством Генце Агнеш, 

клавирски трио, 14 учесника солиста. 

 

БОЖИЋНЕ ПРИРЕДБЕ 

1. 13.12.2018.године – Концерт соло певача у Католичкој цркви; 

2. 14.12.2018.године – Концерт соло певача у Јеванђеонској цркви, 

3. 20.12.2018. године - Заједничка Божићна приредба, позоришна сала „Сарваш Габор“, 1 

солиста на гитари, виолински трио и трио флауте. 

 

ЂАЧКИ КОНЦЕРТИ 

1. 17.10.2018.године – ђачки концерт у Ади, 13 учесника; 

2. 24.10.2018.године – ђачки концерт у Молу, 11 учесника; 

3. 14.11.2018.године – ђачки концерт у Ади, 17 учесника; 

4. 28.11.2018.године – ђачки концерт у Молу, 9 учесника; 

5. 06.03.2019.године – ђачки концет у Ади, 13 учесника; 

6. 13.03.2019.године - ђачки концерт у Молу, 16 учесника; 

7. 03.04.2019.године – ђачки концерт у Ади, 16 учесника; 

8. 10.04.2019.године – ђачки концерт у Молу, 12 учесника; 

9. 15.05.2019.године – ђачки концерт у Ади, 11 учесника; 

10. 22.05.2019.године – ђачки концерт у Молу, 12 учесника; 

 

 

 

ИНТЕРНИ ЧАСОВИ 2018/2019. године    

I полугодиште 2018/2019. године  

 

31.10.2018.                Нађ Арпад-виолина,Ада 

24.10.2018.                Сабо Золтан- гитара,Ада 

30.11.2018.                Марина Милошев-клавир,Ада 

16.11.2018.                Вилагош Рената, хармоника,Ада 

6.12.2018.                  Тарапчик Јожеф, кларинет/флаута-Ада 

6.12.2018.                  Клеман Рудолф-клавир-Ада 

14.12.2018.                Александра Копић-флаута-Ада 

11.12.2018.                Сабо Золтан,гитара-Ада 

17.12.2018.                Денис Палош,гитара-Ада 

17.12.2018                 Дулић Марко, тамбура-Ада 

7.12.2018.                   Балинт Мелит,клавир-Ада 

29.10.2018.                 Рожа Илдико,клавир-Мол 

27.11.2018.                 Курунци Тертељи Мариа,клавир-Мол 

26.11.2018.                 Шарвари Кристина,гитара-Мол 

7.12.2018.                   Курунци Андор,виолина-Мол 



 

 

 

 

II полугодиште 2018/2019. године 

11.02.2019.           Копић Александра,флаута-Ада 

11.02.2019.           Дулић Марко,тамбура-Ада 

13.03.2019.           Копић Александра, флаута-Ада 

13.03.2019.           Дулић Марко, тамбура-Ада 

19.03.2019.           Балинт Мелита, клавир-Ада 

1.04.2019.             Нађ Арпад, виолина- Ада 

8.04.2019.             Палош Денис, гитара-Ада 

8.04.2019.             Сабо Золтан, гитара-Ада 

12.04.2019.           Конц Ева, соло певање- Ада 

11.04.2019.           Клеман Рудолф, клавир- Ада 

11.04.2019.           Тарапчик Јожеф, кларинет- Ада 

17.04.2019.           Вилагош Рената,хармоника-Ада 

14.05.2019.           Балинт Мелита, клавир- Ада 

 

 

 

„Шубертиада“ 

Позоришна сала Ада,  

 

       

  Убацити слике 

    

    

 

 

Дан школе 2019. године 

Позоришна сала Ада, 18. 03. 2019. године 

                                       

 

Убацити слике    

 

Завршни концерт ученика завршних разреда 30.05.2019. године  

 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

                  

      

 

 

 

 

 

 

 Испраћај 2019. 

 

Позоришна сала Ада,  

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА И РЕЗУЛТАТИ 

Ове школске године ученици ШОМОВ “БАРТОК БЕЛА“ Ада учествовали су 

на такмичењима, смотрама и фестивалима у земљи и укупно 

освојили 51 награду. 

 

УБАЦИТИ СЛИКЕ             

   

Ученица са највише освојених награда   

НАСТАВНИЦА СА НАЈВИШЕ ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА: 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Поред бројних садржајних програма, концерата и наступа у граду и околини, који су 

допринели да тешко стечени углед у јавности одржимо и значајно унапредимо, одвијале су 

се уобичајене активност по одсецима и класама у школи, интерни и јавни часови. 

Школа је била отворена за рад и вежбање ученика пет дана недељно од 07:00 до 20:00 

сати.  



 

 

 

 

• Током целе године одржавани су редовни месечни интерни и јавни часови. 

• Руководиоци одсека били су: Рожа Илдико за клавир, Конц Ева за соло певаче, Вилагош 

Рената за хармонику, Тарапчик Јожеф за дуваче, Нађ Арпад за гудаче, Сабо Золтан за трзаче 

и Бакша Агота за теоретске предмете. 

• Крајем полугодишта одржане су смотре ученика на свим одсецима, као уобичајен начин 

провере знања ученика. 

• Образовно – васпитни рад се одвијао на задовољавајући начин, уз редовну контролу и 

преглед школске документације (дневници, матичнe књиге и др.) од стране директора као и 

редовно присуство часовима наставе. Протокол за праћење наставе, којим се утврђују 

елементи праћења и оцењивања успешности држања школског часа је уредно примењиван у 

пракси. 

Просветни инспектор Општине Ада Гордана Халгашев била је у редовној инспекцијској 

контроли 12.02.2019.године ,те поводом исте доставила извештај у ком је процењен незнатан 

степен ризика по контролним листама. Дана 14.03.2019.године од стране просветног 

инспектора Општине Ада, Гордане Халгашев, извршен је ванредан инспекцијски надзор и 

утврђено је да ова устноав испуњава услове за верификацију. Тако је, а поводом понетог 

захтева за верификацију, Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и 

националне мањине-националне заједнице донео решење дана 01.04.2019.године, којим је 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада верификована и у седишту и у издвојеном одељењу. Записници 

просветног инспектора општине Ада су разматрани на седницама Наставничког већа и 

Школског одбора ШОМОВ “Барток Бела“ Ада.  

Школа је остварила напредак у материјално-техничким условима рада, набављене су 2 флауте, 

1 тамбуру и 2 виолине. 

Редовно су одржаване седнице Наставничког већа,  Педагошког колегијума и родитељски 

састанци. 

Савет родитеља и Школски одбор су обављали своју функцију на уобичајен начин. 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским 

секретаријатом за образовање, прописе,  управу и националне мањине - националне заједнице, 

са Школском управом Зрењанин, са локалном самоуправом и Заједницом музичких и 

балетских школа је била на задовољавајућем нивоу. 

У сарадњи са разним институцијама културе и удружењима, наши ученици учествовали су на 

више културних догађаја и манифестација у Ади. 

Одржавани су редовни контакти са медијима (Панорама, Мађар со, Дневник и др.) 

Може се закључити да је предвиђени План за 2018/2019 годину у потпуности остварен, пошто 

смо на најбољи могући начин искористили све могућности које су нам се пружиле у току 

године. 

 

 



 

 

 

 

Програм сарадње са породицом 

 

Школа континуирано сарађује са породицом ученика коју сматра партнером у остваривању 

образовно васпитних циљева и задатака. Породица је одговорна за редовно похађање наставе и 

континуирано стицање знања ученика, као и за обезбеђивање услова за рад ученика.Школа са 

породицом сарађује везано за решавање низа питања од заједничког интереса као што су 

редовно похађање наставе и правдање изостанака, набавка уџбеника/нота, набавка или 

изнајмљивање инструмената, праћење постигнућа ученика, обезбеђивање присуствовања 

ученика смотрама, испитима, преслушавањима, концертима, такмичењима, гостовањима, а 

поред тога и укључивање родитеља у реализацију ваннаставних активности (школске 

манифестације, организовање путовања и гостовања) или помоћ родитеља школи у оквиру своје 

професије. 

Списак планираних и реализованих активности које се тичу сарадње и укључивања родитеља  у 

рад школе у школској 2018/2019. години: 

 

Активност Носилац реализације и 

време 

Реализовано 

Редовно одржавање 

родитељских састанака по 

класама 

Директор, педагог, одељенски 

старешина, септембар, 

децембар,април, мај, јун 

Сваки наставник одржао 

минимално 3 родтељска 

састанка током 2018/19. шк. 

год., такође реализоване 

редовне индивидуалне 

консултације са родитељима о 

напретку ученика 

Одржавање седница Савета 

родитеља 

Директор, секретар, педагог, 

према предвиђеном плану 

током године 

Савет родитеља радио је без 

икаквих проблема током 

шк.2018/19. год., седнице 

Савета оджаване су према 

плану за ову шк. годину. 

Сарадња је била јако пријатна 

и корисна обострано, како за 

школу, тако и за преставнике 

родитеља ученика ове школе. 

Индивидуални разговори са 

родитељима у случајевима 

потешкоћа у напредовању 

ученика 

Директор, ОС, педагог, 

наставник, током године 

Током ове шк. године сарадња 

на овом пољу је била без 

икаквих проблема.Родитељи 

су били укључени у 

планирање такмичења која ће 

деца посетити, као и у друге 

видове напредовања деце. 

Организовање отвореног дана 

школе једном месечно када 

родитељи могу да присуствују 

о.-в. раду 

Предметни наставник, током 

године 

Школа је била отворена за 

посету родитеља часовима, 

као и наступима, смотрама, 

јавним и интерним часовима 

Подршка родитеља школи 

кроз помоћ у унапређењу 

услова рада 

Савет родитеља, педагог, 

директор, током године 

Током школске 2018/19. 

Године родитељи су својим 

предлозима и сугестијама 

допринели квалитетнијем, и 

ученицима прилагођенијем 

функционисању школе. 

Предлоге и молбе су износили 



 

 

 

 

на седницама Савета 

родитеља, а тицала су се 

термина одржавања испита, 

наступа, концерата, распореда 

часова, матуре итд. 

 

  

Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе 

Школа са јединицом локалне самоуправе остварује сарадњу у следећим подручјима деловања: 

  - у области реализације културних манифестација у организацији јединице 
локалне самоуправе,  

 - у области остваривања превенције насиља деце/ученика, 

 - у области заједничког планирања међународне сарадње, 

- у области реализације инвестиционог одржавања школског објекта, 

- у области реализације планираних ваннаставних активности. 

Износ средстава који смо добили од локалне самоуправе  за школску 2017/2018.  годину 

1.008.756,18 динара , Прва МЗ Ада 40.000,00 , Друга МЗ 40.000,00 динара , укупно 80.000,00 

донације и по пројекту  30.000,00 динара од Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе,  управу и националне мањине - националне заједнице.  

 

VI  НАБАВЉЕНА ОСНОВНА СРЕДСТВА И СИТАН ИНВЕНТАР 

 

У школској 2018/2019 години набављена су: 

 

1) 2 флауте, 1 тамбура и 2 виолине. 

                                           
 

 

 

VIII СЛАБОСТИ ШКОЛЕ 
 

Већа сарадња са другим школама у земљи и иностранству, конкурисати на пројекте попут ИПА 

пројекта ради међународне сарадње, организовање више такмичења у школи, недостатак 

финасија, недовољно стручно усавршавање, опремљеност кабинетима, хуманитарног и 

волонтерског рада ученика и наставника, мотивисање и награђивање  наставника који 

промовишу школу. 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:     ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ 

                                                                                                                 ОДБОРА: 

      Бач Анамариа                 М.П.                                          Конц Ева 

 

 

 

 

____________________________             ____________________________ 

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 Школа за основно музичко образовање и васпитање 

„Барток Бела“ Ада 

24430 Ада, Трг ослобођења 3а 

ПИБ: 101482293 

www.msbartok.edu.rs 

office@msbartok.edu.rs 

Број:/2019 

Дана:12.09.2018. 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ  

 ШКОЛСКIM ПРОГРАМOM  ОД 2018-2022. ГОДИНЕ 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину 

1. /XIII ПРОГРАМ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ЗА 

ПЕРИОД 2018/2019. ГОДИНУ. 

1.У школској 2018/2019. години школа је одржала презентације у забавиштима у Ада и Молу током 

априла месеца 2019. године.   

Сарадња је остварена на још једном нивоу. Групе деце предшколског узраста биле су у посети ШОМОВ 

„ Барток Бела “ Ада, како у главној згради у Ади, тако и у издвојеном одељењу у Молу. Након тога  у 

Позоришној сали, библиотеке „ Сарваш Габор “ у Ади, одржана је презентација инструмената и кратка 

представица за децу предшколског узраста на тему: које инструменте познајеш, који је ово звук. 

2. У плану је рад са мањим групама деце предшколског узраста по радионицама које обрађују области 

уметности почев од цртања, сликања, плеса, музичког забавишта и др., за наредну школску годину. 

2./XIV РАД ПО ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОМ ПЛАНУ ЗА ПЕРИОД 2018/2019. ГОДИНУ.  

1. У школској 2018/2019. години ученика који похађају наставу по ИОП-у није било, али Тим за 

инклузивно образовање је континуирано радио на идентификацији ових ученика у наредној школској 

години. 

 3./XV ПРОГРАМ ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА ПЕРИОД 2018/2019. ГОДИНУ. 

1. За сада наш план није реализован, али на одсеку соло певања обавља се образовање одраслих  и 

постоји могућност за упис на соло певање и ми свакако очекујемо што више заинтерсованих. Планирамо 

конкурисање на пројекте којим би се одобрила средства за намену музичког образовања одраслих.  

4./XVI ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2018/2019. ГОДИНА 

У извештају о раду школе се види да је у потпуности реализован Програм културних активности у 

школској 2018/2019. години.  



 

 

 

 

5./XVII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗА ПЕРИОД 

2017/2018. ГОДИНА 

У посебном Извештају који се прилаже уз извештај о раду школе види да је у потпуности реализован 

Програм заштите од насиља, злостављања, занемаривања и програми превенције других облика 

ризичног понашања у школској 2018/2019. години. 

Остали Извештаји се појединачно прилажу. 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

 

   

6 ./XVIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

1. Континуирани рад са камерним саставима током школске 2018/2019 године:  тамбурашки - под 

вођством Дулић Марка, гитаристи под вођством Сабо Золтана, соло певачи под вођством Конц 

Еве, Мали хор под вођством Генце Агнеш и Велики хор под вођством Бакша Аготе. Школа је 

одржала веће концерте дана 26.09.2018. године – Концерт поводом почетка школске године, 

21.11.2018.године „Шубертиаду“, дана 20.12.2018.године Полугодишњи концерт, дана 

18.03.2019.године  Концерт поводом прославе дана Школе,  дана 30.05.2019.године завршни 

концерт завршних разреда, дана 03.06.2019. године концерт поводом испраћаја завршних разреда 

и дана 14.06.2019. године концерт за остале разреде. 

2. Мишљење родитеља је саслушано на родитељским састанцима, Савету родитеља на којој су 

разматрана питања о правима детета и друге активности рада школе. Седнице Савета родитеља 

су одржане у 12.09.2018., 10.10.2018., 23.01.2019., 04.03.2019. и 17.06.2019.године. Родитељи су 

задовољни радом школе и нису истакли посебне примедбе на рад школе. 

3 Школа уредно води Веб страницу на којој су оглашени сви важни догађаји за рад школе и друге 

важне информације. Школа води Летопис у електронској форми који је објављен на Веб страници 

школе. 

4. Радионице ученика у сарадњи са наставницима реализује се кроз оркестарско и хорско 

наступање.  

 

Ада,12.09.2019.                                               Председник Тима  

             
                                                                            __________________   

 

                         Курунци Андор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

   

7./ XIX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  ЗА ПЕРИОД 2018/2019 ГОДИНЕ  

 

1. У школској 2018/2019. години из ШОМОВ “Барток Бела“ Ада  ученица  Симић Жељана из 

генерације 2018/2019. године уписала  се на средње музичко образовање то говори о професионалној 

оријентацији школе с тим да у наредној години буде више обраћено пажње да се ученици усмеравају 

на музичко образовање. 

2. Редовно се води евиденција о додатној настави са талентованим ученицима ШОМОВ „Барток 

Бела“Ада. 

Резултати на такмичењима показују велики успех ученика и веома студиозног рада са ученицима 

ради остваривања награда на такмичењима. У школској 2018/2019. години освојена је 51 наградена 

међународним и републичким такмичењима. Од тога   првих 14, других 20 и трећих 9 награда и 8 

захвалница. 

 

 

 

 

         Ада, 12.09.2019.                                                                       Председник Тима  

 

 

                       ____________________ 

 

                                Бач Анамариа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

   

 

8./ XX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ   

  

 

 
1. За Програм заштите животне средине, ученици који посећују ШОМОВ“Барток Бела“Ада су 

истовремену и ученици основних матичних школа „Чех Карољ у Ади и „Новак Радонић у 

Молу и учествују у акцијама заштите животне средине у матичним школама у својим 

акцијама. 

2. Предметни наставници на родитељским састанцима обраћају пажњу родитељима и 

ученицима за заштиту околине, уредност, поштовање правила друштва, позитивно усмерење 

у друштву. 

3. Организације чишћења локалитета спроведено је преко матичних основних школа „Чех 

Карољ“ у Ади и „Новак Радонић“ у Молу.   

 

 

Ада, 12.09.2019.                                                                   Председник Тима  

 

 

                     _________________ 

                                  

                               Сабо Золтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

   

 

9./ XXI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНЕ   

 

 

 

 

1.  У школској 2018/2019 години организовани су музички наступи на локалитету 

општине Ада што се види из Извештаја о раду школе за школску 2018/2019 годину. 

 

Школа је увек спремна за сарадњу са локалном самоуправом и за реализацију њихових 

програма, увек прихватамо позив локалне самоуправе као и других институција за учешће у 

њиховим програмима. 

 

 

 

 

 Ада, 12.09.2018.                                                                         Председник Тима  

 

 

                               ____________________ 

 

                                       Бач Анамариа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

  

 

10./ XXII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ   

 

У школској 2018/2018. години у ШОМОВ “Барток Бела“Ада нису посебно организовани 

концерти за помоћ деци из осетљивих друштвених група, јер није било посебних молби, 

сугестија и потреба.  

 Школа редовно одржава концерте по плану и програму, посебно се примећује све већи 

тимски рад ученика и наставника кроз камерне саставе, што доприноси позитивном усмерењу 

ученика у смислу напредка тимског рада и у будућем животу. Истакли би ангажованост деце 

камерним саставима узимајући у обзир њихов таленат заступљана су деца свих социјалних 

група.  

 Наставник Конц Ева са групом соло певача је одржала један концерт на сајму венчања у 

Техничкој школи у Ади дана 9. фебруара  2019. године., један концерт у Позоришној сали 

Библиотеке „Сарваш Габор“Ада 21. октобра 2018. године и један концерт дана 29. марта 2019. 

године. Концерти су доступни ширем грађанству општине Ада и околних општина и позитивно 

утиче посебно на омладину да се усмерава у позитвном смислу и опредељује за музику и песму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ада, 12.09.2019.                                                                   Председник Тима  

 

 

                          ____________________ 

                             Конц Ева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

   

 

11./ XXIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ПОРОДИЦОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019  ГОДИНУ  

 

 

 1. Редовно се одржавају родитељски састанци на интерним часовима као и седнице 

Савета родитеља на којем су информисани родитељи о активностима школе успеху ученика, 

безбедност ученика, наступи ученика, такмичења и остала питања која се тичу рада школе. 

Велики одзив родитеља је на интерним часовима наставника као и велика посећеност 

концертима школе. 

 2. Редовно се одржавају седнице Савета родитеља, на којим се разматрају предлози 

Планови, Програми, Правни акти и нови прописи, активност школе, успеха ученика, безбедност 

ученика, финансијско стање школе, пројекти школе и друга питања у складу са Статутом и 

Законом о основама система образовања и васпитања. 

3. На интерним часовима наставника - отворен дан школе родитељи се упознају са 

музичким наступима своје деце и могу да оцене њихов  рад и ангажовање у школи. 

На интерним часовима се обележавају и Светски дани у I полугодишту Светски дан 

детета  дана 20. новембар 2019. године,  а у  II полугодишту Дан породице 15. Мај  2019. 

године. 

4. Наставници воде листу сарадње са родитељима у школској 2018/2019. години.  

Родитељи могу на родитељским састанцима на интерним часовима као и седницама Савета 

родитеља да искажу своје сугестије, идеје, предлоге. Постоји и сандуче монтирано у ходнику 

школе које је намењено за предлоге и сугестије родитеља.  

 

 

Ада, 12.09.2019.                                                                         

   Председник Тима  

 

 

                          _______________________ 

                   Бакша Агота 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

   

 

12./ XXIV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И 

ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ  

 

С обзиром да се овај програм реализује у матичним школама „Чех Карољ“ Ада и „Новак 

Радонић“ Мол може се констатовати да није била ни једна повреда ученика у школи, редовно 

достављамо Извештај ПС Ада полугодишње о безбедности ученика у школи. Може се 

констатовати да су ученици школе сви са примерним владањема, високим оценама  и великим 

бројем освојених награда на такмичењима понос школе као и да презентују школу у најбољем 

светлу.  

Није забележен ни један случај забране пушења у школи од стране запослених као ни 

ученика.  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

 

   

13./ XXV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА ЕСКУРЗИЈА И 

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ  
 

С обзиром да се овај програм реализује у матичним школама „Чех Карољ“ Ада и „Новак 

Радонић“ Мол, поменућемо учешће ученика ШОМОВ “Барток Бела“ Ада на 63. Фестивалу 

музичких и балетских школа Србије одржаном у Параћину  који је протекао у веома пријатном 

амбијенту.  

 

 

 

  

 

 

Ада, 12.09.2019.                                                                   Председник Тима 

  

                   ________________________ 

               Сабо Золтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

 

   

15./ XXVII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ВАСПИТНОГ РАДА СА 

УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019  ГОДИНУ 

 

Школска 2018/2019. година, као и многе претходне, била је изузетно успешна на многим 

плановима. Ученици наше школе учествовали су на бројним такмичењима у земљи и 

иностранству, крунишући своје учешће многобројним наградама. Кроз  наставу и програме 

наставних предмета, преко програмских садржаја је вршен васпитни утицај на ученике. 

 

 

 
Ада, 12.09.2019. године                                                                     Председник Тима 

                                                                                                           _________________ 

                                                                                                                  Сабо Золтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

 

   

16./ XXVIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА, МЕДИЈИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

Током школске 2018/2019. године школа је реализовала неколико програма у сарадњи са 

Локалном самоуправом,  Библиотеком „Сарваш Габор“ Ада, ОШ „Чех Карољ“ Ада, Техничком 

школом... Сарадња са медијима се одвијала кроз редовне комуникације, преношењем 

манифестација на локалној телевизији и објављивању текстова у новинама као обавештење о 

актуелним догађајима које промовишемо. 

 

 

 
Ада, 12.09.2019. године                                                                     Председник Тима 

                                                                                                           _________________ 

                                                                                                                 (Конц Ева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШОМОВ“БАРТОК БЕЛА“АДА 

 

 

   

17./ XXIX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА 

ТАЛЕНТИВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 У школској 2018/2019. години се кроз додатну наставу и слободне активности радило са 

талентованим и надареним ученицима. Резултат тога су освојене 51 награда на разним 

такмичењима. Током школске године на сајту школе и на завршном концерту су ученици јавно 

похваљени за постигнуте успешне резултате и додељене су им симболичне награде. 

 
Ада, 12.09.2019. године                                                                

 

                Председник Тима 

                                                                                                           _________________ 

                                                                                                                  Нађ Арпад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“АДА 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

ГОДИНИ 
 

 

 

 

 

За I/II полугодиште 

 

Јун 2019. године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА 

 
 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                               Школска година 2018/2019 

Клавир                                                      I полугодиште                                       

 

Разред Клавир Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,80 4,80 - - 

III 4,83 4,60 - - 

IV 4,16 4,00 - 5,00 

V 4,00 3,66 - 5,00 

VI 4,20 3,60 3,60 4,20 

С/О 4,40 3,21 3,60 4,73 

Средња  оцена одсека на 

полугодишту 

3,98 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                      Школска година 2018/2019 

 Хармоника                                              I полугодиште                                   

 

Разред Хармоника Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,50 4,25 - - 

III - - - - 

IV 4,50 5,00 - 5,00 

V - - - - 

VI - - - - 

С/О 4,50 4,62 - 5,00 

Средња оцена одсека на 

полугодишту. 

4,71 

 

 

 

 



 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                            Школска година 2018/2019 

 Виолина                                                         I полугодиште                                       

  

Разред Сви савладали 

градиво 

Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви 

савладали 

градиво 

- - 

II 4,75 4,75 - - 

III 3,50 4,50 - - 

IV 4,75 4,50 - 5,00 

V 4,00 4,00 - 5,00 

VI 4,00 4,00 4,00 5,00 

С/О 4,20 4,35 4,00 5,00 

Средња оцена одсека на 

полугодишту 

4,39 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                            Школска година 2018/2019 

 Тамбура                                                        I  полугодиште                                       

 

Разред Тамбура Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,00 4,33 - - 

III 4,00 5,00 - - 

IV 4,00 5,00 - 4,00 

V 3,50 4,50 - 4,67 

VI 4,50 4,50 4,50 4,00 

С/О 4,00 4,66 4,50 4,22 

Средња  оцена одсека  на 

полугодишту 

4,34 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                         Школска година 2018/2019 

 Гитара                                                         I полугодиште                                       

 

Разред Гитара Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 



 

 

 

 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 5,00 4,25 - - 

III 5,00 4,00 - - 

IV 4,50  4,00 - 5,00 

V 4,00 4,16 - 5,00 

VI - - - - 

С/О 4,63 4,10 - 5,00 

Средња оцена одсека на 

полугодишту 

4,58 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                           Школска година 2018/2019 

 Кларинет                                                   I полугодиште                                       

 

Разред Кларинет Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II - - - - 

III - - - - 

IV 4,00 4,00 4,00 5,00 

С/О 4,00 4,00 4,00 5,00 

Средња оцена одсека на 

полугодишту 

4,25 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                               Школска година 2018/2019 

 Флаута                                                        I полугодиште                                       

 

Разред Флаута Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,00 5,00 - - 

III 4,00 4,50 - - 

IV 5,00 4,50 - 5,00 

V 4,50 4,50 - 5,00 

VI 4,50 4,50 4,50 4,50 

С/О 4,40 4,60 4,50 4,83 

Средња оцена одсека на 

полугодишту 

4,59 

 

 

 

 



 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                         Школска година 2018/2019 

 Соло певање                                         I полугодиште                                  

 

Разред Соло певање Солф. Теорија Упоредни 

клавир 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- Сви савладали 

градиво 

II 5,00 4,50 4,50 4,50 

С/О 5,00 4,50 4,50 4,50 

Средња Оцена одсека На полу. 4,63 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 
 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                               Школска година 2018/2019 

Клавир                                                      II полугодиште                                       

 

Разред Клавир Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,66 4,66 - - 

III 4,50 4,75 - 4,66 

IV 3,40 3,80 - 4,50 

V 3,83 4,33 - 5,00 

VI 3,00 4,25 3,60 5,00 

С/О 3,88 4,36 3,60 4,79 

Средња  оцена одсека на крају 

године 

4,15 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                      Школска година 2018/2019 

 Хармоника                                              II полугодиште                                   

 

Разред Хармоника Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 



 

 

 

 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,25 4,25 - - 

III - - - - 

IV 3,50 4,50 - 5,00 

V - - - - 

VI - - - - 

С/О 3,88 4,37 - 5,00 

Средња оцена одсека на крају године 4,42 

 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                            Школска година 2018/2019 

 Виолина                                                         II полугодиште                                       

  

Разред Сви савладали 

градиво 

Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви 

савладали 

градиво 

- - 

II 4,66 5,00 - - 

III 3,33 4,33 - - 

IV 4,00 4,50 - 5,00 

V 4,00 5,00 - - 

VI 4,33 4,00 4,00 5,00 

С/О 4,06 4,33 4,00 5,00 

Средња оцена одсека на крају године 4,35 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                            Школска година 2018/2019 

 Тамбура                                                        II  полугодиште                                       

 

Разред Тамбура Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 



 

 

 

 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 4,66 4,33 - - 

III 3,50 4,50 - - 

IV 5,00 5,00 - 5,00 

V 3,50 4,00 - 4,00 

VI 5,00 5,00 5,00 5,00 

С/О 4,33 4,57 5,00 4,66 

Средња  оцена одсека  на крају 

године 

4,64 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                         Школска година 2018/2019 

 Гитара                                                         II полугодиште                                       

 

Разред Гитара Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 5,00 4,75 - - 

III 5,00 4,00 - - 

IV 4,25  4,00 - 5,00 

V 4,17 4,14 - 5,00 

VI - - - - 

С/О 4,61 4,22 - 5,00 

Средња оцена одсека на крају године 4,61 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                           Школска година 2018/2019 

 Кларинет                                                   II полугодиште                                       

 

Разред Кларинет Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II - - - - 

III - - - - 

IV 4,00 3,00 4,00 5,00 

С/О 4,00 3,00 4,00 5,00 

Средња оцена одсека на крају године 4,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                               Школска година 2018/2019 

 Флаута                                                        II полугодиште                                       

 

Разред Флаута Солф. Теорија Хор/ 

Оркес. 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- - 

II 5,00 5,00 - - 

III 4,50 4,50 - - 

IV 5,00 5,00 - 5,00 

V 4,50 4,50 - 5,00 

VI 5,00 5,00 5,00 5,00 

С/О 4,80 4,80 5,00 5,00 

Средња оцена одсека на крају 

године 

4,90 

 

 

 

 

СРЕДЊА ОЦЕНА ПО ОДСЕЦИМА И РАЗРЕДИМА 

ОДСЕК                                         Школска година 2018/2019 

 Соло певање                                         II полугодиште                                  

 

Разред Соло певање Солф. Теорија Упоредни 

клавир 

I Сви савладали 

градиво 

Сви савладали 

градиво 

- Сви савладали 

градиво 

II 5,00 4,50 5,00 4,80 

С/О 5,00 5,00 5,00 4,50 

Средња Оцена одсека на крају 

године 

4,88 

 

 
        

 

          Председник Тима 

 

 

        __________________ 

                Сабо Золтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ШОМОВ “БАРТОК БЕЛА“АДА 

 Број:222 /2019 

 Дана: 05.07.2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О  Р А Д У   Т И М А 

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА У ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ АДА 

 

 

 

     Школска 2018/2019. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ - ОПШТИ ЦИЉЕВИ  

 

ШОМОВ “Барток Бела“ Ада је у школској 2018/2019. години у потпуности реализовала 

акциони план за превенцију насиља. Својим радом Тим је успео да створи безбедно и 

подстицајно окружење у образовно васпитној установи у чему се остварује право сваког детета 

да буде заштићено од свих облика насиља. 

У школској 2018/2019. години  није било ни једног случаја злостављања и занемаривања деце - 

ученика. 

 

Констатује се да је у школској 2018/2019. години било више наступа те појачана 

заинтересованост ученика  да својим радом и позитивним примерима утичу на веће 

укључивање ученика школе у наступе. Камерни састав гитаре под вођством Сабо Золтана, 

тамбуре под вођством Дулић Марка, виолине под вођством Нађ Арпада, Велики хор под 

вођством Бакша Аготе и Мали хор под вођством Генце Агнеш, камерни састав соло певача под 

вођством Конц Еве допринели су већем ангажовању деце у групном раду, а посебно су се 

истакли презентацијом камерних састава, на Полугодишњем и Годишњем концерту школске 

2018/2019. године за завршне и остале разреде. 

 

Kонцерти у организацији Школе су били: ученички концерт на почетку школске године 

26.09.2018.године, „Шубертијада“ одржана 21.11.2018.године, новогодишњи концерт 

20.12.2018.године, прослава школске славе Светог Саве 27.01.2019.године, прослава дана школе 

18.03.2019.године,  

Камерни састав певача имао је 7 (седам) самосталних наступа као вид ваннаставне активности, 

у току школске 2018/2019 године. 

 

По позиву локалне заједнице наступали смо на отварању изложби,  у школама, домовима 

културе, црквама и на свим јавним местима на које смо позвани у околини (Манифестација 

сунчана јесен, активности посвећене дечијим правима и слично). 

 

  

ИЗВЕШТАЈ - СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ  

  

ШОМОВ “Барток Бела“ Ада у школској 2018/2019. године је у потпуности укључила постојеће 

ресурсе школе, функционише унутрашња заштитна мрежа у коме учествују директор и Тим и 

сви запослени као и спољашња заштитна мрежа којој се ове школске године нисмо обратили за 

помоћ јер није било потребе. Ученици са својим радом и пожртвовањем и својим успехом 

допринели су стабилној безбедности школе и ученика. 

 

Ове школске године функционисао је и ученички парламент, ученици су активно подржавали 

све акције школе на наступима и концертима и показали веома успешне резултате на 

такмичењима што доприноси великом успеху школе освојених I награда- 14, II награда-20 и III 

награда-9, што укупно износи 43 награде и 8 диплома, укупно 53. Награде заслужним 

ученицима биле су подељене у смислу диплома и признања, те књига које је за одличне ученике 

обезбедила локална самоуправа. 

 

На огласној табли су видљива Правила понашања у школи и Кућни ред, свима су познате 

последице кршења правила као и превенција. 

 

На сваком кварталу анализира се успех и понашање ученика и констатује се да је успех и 

понашање у школској 2018/2019. години на врло добром нивоу. 

  



 

 

 

 

Организоване су заједничке акције на нивоу школе које се огледају кроз концерте ученика и 

наставника и наступе у општини Ада као и шире. 

  

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ И ЗАШТИТНЕ УЛОГЕ МУЗИКЕ И МУЗИЧКИХ 

АКТИВНОСТИ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ 

 

Констатује се да у школској 2018/2019 години културне активности су на високом нивоу - доказ 

извештај о раду.     

 

Констатује се да у школској 2018/2019 години ученици на такмичењима су постигли веома 

успешне резултате – доказ извештај о раду. 

 

Констатује се да у школској 2018/2019 години ученици имали континуиране наступе у Ади, 

Молу  и шире – доказ извештај о раду. 

Одобрен је пројекат од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице за финасирање манифестације  „Вече Шопена“ која 

је планирана за новембар месец 2019. године и добијена средства у висини од 30.000,00 динара. 

Поносни смо на ученике наше школе који дају добар пример осталим ученицима њиховим 

вршњацима у  матичним основним школама „Чех Карољ“ Ада и „Новак Радонић“ Мол. 

Још једном напомињемо активност соло певача под вођством Конц Еве која је својим радом 

представила себе и  камерни ансамбал певача у неком другом светлу кроз 7 концерта концерта 

у школској 2018/2019 години, а  који такође доприносе позитивном усмерењу старијих ученика 

који су заинтересовани да покажу свој таленат и развијају склоност за певање. 

 

Надамо се де ће се у школској 2019/2020 години реализовати планиране активности Тима за 

превенцију насиља у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

 

 

 

      
 

  Кординатор Тима                                                                   Директор 

 

___________________                                                       _______________ 

                                                                      

Ана Мариа Главашки                                                                 Анамариа Бач 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ АДА 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

МЕНТОРА ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август  2019. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   1. Трибина са темом Дечија права и Заштита деце:  На родитељским састанцима 

и Савету родитеља је разматрано питање дечијих права и заштите деце. Награђена 

су деца која су постигла одличан успех и успех на такмичењима у школској 

2018/2019 године као и ученици завршних разреда на завршном концерту 

одржаном дана 30. маја 2019. године и 03. јуна 2019. године и дана 14. јуна 2019. 

године за остале разреде.  

2. Дечија недеља у октобру месецу ученици су наступали у оквири 

манифестације Сунчана јесен у Ади и Молу. 

3. Организовање посете концерата и приредби су се одвијале током целе 

школске године– доказ извештај о раду. 

5. Камерни ансамбали ШОМОВ“Барток Бела“Ада заузимају значајно место у 

музичким програмима школе и  веома су активни.  Посебно би истакли камерни 

ансамбал гитариста у класи Сабо Золтана наставника гитаре, тамбурашки 

ансамбал Дулић Марка наставника тамбуре, Велики хор и Мали хор под вођством 

наставника солфеђа и теорије музике Бакша Аготе и Генце Агнеш и ансамбл соло 

певача Конц Еве наставника соло певања, која је одржала са својим ансамблом 2 

самостална концерта у општини Ада. Дуготрајни рад камерних састава показује 

квалитет на наступима на којима презентују школу у високом и лепом светлу и 

усмерава млађу популацију ошштине Ада на позитивно усмерење и безбедног 

провођење слободног времена. 

 

6. Одлазак на разне приредбе са 2-3 музичке тачке по позиву. У општини Ада 

што се из приложеног извештаја може видети у реализацији одабраних ученика са 

наставницима. 

7. У овој школској години није било потреба за хуманитарним концертом али се 

свакако планира за наредну школску годину по потреби. Школа помаже својим 

ученицима чији су родитељи у лошијој финансиској ситуацији. 

8. Преслушавање ученика за такмичења је један вид школског такмичења у коме 

се врши одабир ученика за наставак такмичења на међународном, републичком и 

покрајинском нивоу. Сам број освојених награда  укупно 51 у школској 

2018/2019. години и то 14 - I награда, 20 - II награда и 9 - III награда говори о 

великом успеху школе и пожтвованости ученика у раду и напредовању што 

свакако без успешног наставног кадра не би се могло остварити. Планирају се 

акције у складу са Правилником о школском календару за основне школе са 

седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019. годину. 

                                                                                                 

                                                                       Ментор Вршњачког Тима 

                                                                

                                                                                                       

_____________________ 

                                                                                   Сабо Золтан  

 

 

 



 

 

 

 

 

ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ АДА 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  ШОМОВ „БАРТОК 

БЕЛА“ АДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ  

 

 

 

На почетку школске 2018/2019.  године формиран је нови Ученички парламент 

ШОМОВ    „Барток Бела“ Ада. За председника је изабран Адамовић Реља док је за 

заменика председника и записничара изабрана Малуцков Ана.  

Представници Ученичког парламента су били током I и II првог полугодишта 

главни носиоци културних догађаја које је организовала ШОМОВ „Барток Бела“ 

Ада. Посебно би истакли  одржавање концерта за почетак школске године дана 

26. септембра 2018. године, „Шубертијаду“ одржану дана 21.11.2018. године, 

Новогодишњи концерт дана 20. децембра 2018. године,  прославу Св. Саве дана 

27. јануара 2019. године и  прославу Дана школе 18. марта 2019. године. 

 

На интерним часовима обележен је Светски дан детета – 20. новембар  и 

Међународни дан планете Земље – 22. април, те је тако обележена и дечија 

недеља активностима која су посвећена детету и дечијим правима (октобар 

месец). Ђаци су и ове године учествовали у манифестацији Сунчана јесен 

наступима 21.10.2019.године у Молу и 11.11.2019.године у Ади. 

 

Захваљујући великом труду и раду ученици су показали веома добре резултате у 

школској 2018/2019. години освојивши укупно 51 диплому са разних такмичења и 

то 14 – I награда, 20 - II награда и 9 – III награда на  такмичењима у Републици 

Србији, као и 8 признања (без освојених места).  

 

Натупали су и камерни састави ове школе и то камерни састав гитариста, 

тамбураша и гудача, а соло певачи имали су 7 самосталних концерата на 

територији Општине Ада. Мали и Велики хор под вођством наставнице Бакша 

Аготе такође је имао велики број наступа. 

 

Ове школске године није организован хуманитрани концерт јер се нико није 

обратио школи са захтевом (потребом ) за исти. 

 

Преслушавања ученика као један вид интерног такмичења одржавала су се 

редовно. 

 

Испраћај матураната је важан догађај у школи који се обележио одржавањем 

концерта дана 31. маја 2019.године и 06. јуна 2019. године у позоришној сали 

библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади. На опроштајном концерту који се одржао 



 

 

 

 

03.06.2019.године ученицима завршних разреда подељена су сведочанства и 

дипломе са такмичења. Значајан допринос завршном концерту осталих разреда 

дали су и представници Ученичког парламента дана 14. јуна 2019. године, 

организованом у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада, где су такође 

подељене дипломе заслужним ученицима.  

 

Ученичнки парламент је ове године испунио свој циљ у складу са Планом рада за 

школску 2018/2019 годину, одржао је 4 (четири) седнице Ученичког Парламента 

на којима је између осталог констисуисао Ученички Парламент те расправљао о 

Извештајима о раду школе и школских тимова, извештају о самовредновању, 

предлогу о годишњем раду плана школе за 2018/2019 годину, Извештајима о 

безбедности ученика у школи, и слично. 

 

 

 

 

                                                             Заменица Председника Ученичког парламента 

 

 

 

                                                                             ___________________________ 

                         Малуцков Ана 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Школа за основно музичко образовање и васпитање 

„Барток Бела“ Ада 

24430 Ада, Трг ослобођења 3а 

ПИБ: 101482293 

www.msbartok.edu.rs 

office@msbartok.edu.rs 

Број: 15/2019 

Дана: 15.01.2019. године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О СВОМ РАДУ 

У ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ У I ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ 

 

 

Извештај подноси директор школе Бач Анамариа 

 

  

 

 

   Редовна настава одвијала се по Правилнику о школском календару за основне школе са 

седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину и Плану и програму 

школе за I полугодиште школске 2018/2019. годинe. Стручна заступљеност наставничког кадра 

била је у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој 

школи. 

 

       У I полугодишту школске 2018/2019. године било је 6 запослених наставника на неодређено 

време и 11 на одређено време. Шеф рачуноводства Урбан Илдико која је била запослена на 

неодређено време, стекла је услов и отишла у превремену старосну пензију дана 01.10.2018. 

године. На њеном место, споразумом о преузимању потписаним са Основном школом „Чех 

Карољ“ из Аде, и уз сагласност саме запослене, преузета је на место шефа рачуноводства Ерика 

Моника Бајус. Расписана су 2 конкурса за пријем у радни однос на одређено време из разлога 

што је секретар установе Анушић Мартина отишла на породиљско и одсуство са рада ради неге 

детета и што је мени као директору школе продужен мандат, те је на основу конкурса на радно 

место секретара примљен Слободан Ранкић, а на место наставника теорије музике, солфеђа и 

хора Бакша Агота.  

 

На почетку школске 2018/2019 године уписано је 158 ученика који су на крају I полугодишта 

школске 2018/2019 године постигли веома успешне резултате.  

 

       

Организација Рада стручних органа Школе 

 

Председавала сам Седницама Наставничког већа које су одржане по распореду усвојеном 

Годишњим планом рада школе. 

 

Координирала сам радом свих стручних актива и тимовима, који су радили у предвиђеним 

роковима, одговорно и успешно. 

 

Представљала сам школу на седницама Школског одбора ШОМОВ „Барток Бела“ Ада и Савета 

родитеља ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

 



 

 

 

 

Сарадња са родитељима у I полугодишту  2018/2019. години била је добра, а одвијала се кроз 

свакодневне консултације родитеља са наставницима и директором школе, као и кроз 

укључивање родитеља у активности школе. Пријем родитеља сам вршила сваке среде у 

временском периоду од 10,00 до 11,00 часова. 

 

Присуствовала сам сваком наступу ученика у I полугодишту школске 2018/2019. године као и 

на интерним и јавним часовима  у организацији предметних наставника.  

 

Планирала сам стручна усавршавања запослених, али нажалост услед недостатка финансијских 

средстава у току I полугодишта школске 2018/2019. године нисмо успели да реализујемо 

планиране активности. 

 

Учествовала сам у раду као члан Тима за самовредновање  и усмеравала његов рад на 

седницама које су одржане дана 08.10. и 21.12.2018. године.  

 

У I полугодишту школске 2017/2018. године у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада није било ни једног 

догађаја са елементима насиља и самим тим није било потребе за предузимање мера у школи. 

 

Организовала сам све концерте у I полугодишту школске 2018/2019. године у сарадњи са 

осталим наставницима школе као и осталим запосленима школе. Тако сам организовала 

концерте поводом почетка школске године и то 06.септембра 2018.године концерт поводом 

отварања издвојеног одељења у Молу, а 26.септембра 2018.године у Ади. У првом полугодишту 

текуће школске године ученици наше школе наступали су и 13.октобра 2018.године на 

отварању изложбе „Лингвистички дани“ у организацији Библиотеке „Сарваш Габор“, а са овом 

установом смо организовали и заједнички наступ дана 05.октобра 2018.године, поводом сећања 

на жртве Арацке. Ове године смо ђачке концерте организовали у два наврата, и то како оне у 

Ади – 17.октобра и 14.новембра 2018.године, тако и у Молу - 24.октобра и 28.новембра 

2018.године. Такође, у два наврата школа је учествовала у наступима поводом сунчане јесени, 

11.новембра 2018.године у Ади и 21.октобра 2018.године у Молу. Дана 26.октобра 2018.године 

имали смо заједнички концерт са удуружењем грађана „Allegro“ Ада. Соло певачи наше школе 

су при крају текуће године имали два концерта : 13.децембра.2018 године у Католичкој цркви, а 

23.децембра 2018 године у Corso cafe у Ади. Истакла би и учешће ученика наше школе у 

Божићном концерт у Кристовој Јеванђеоској цркви дана 14.децембра 2018.године. Концерт на 

крају првог полугодишта одржан је дана 20.децембра 2018.године у позоришној сали 

библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади на којем је наступио велики број ученика где је  на крају 

концерта као изненађење Деда Мраз делио бомбоне свој деци.  

 

У сарадњи са директорима Основне школе „Чех Карољ“ Ада,  Техничке школе у Ади и 

забавиштем „Чика Јова Змај“ организовала сам Божићну приредбу дана 20.децембра 

2018.године у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада. 

 

Дана 21.11.2018. године одржана је „Шубертијада“ концерт посвећен лику и делу композиотора 

Франц Шуберта, на ком су осим наших ђака учешће узели и гости из Кикинде и Сенте као и 

наставници школе и ја лично. 

 

Присуствовала сам интерним часовима наставника, вршила сам редовно посете редовним 

часовима наставника укупно 10 часова. 

 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским 

секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, 

Школском управом Зрењанин, Локалном самоуправом општине Ада и Заједницом музичких и 



 

 

 

 

балетских школа је била на високом професионалном нивоу у I полугодишту школске 

2018/2019 годину. 

 

СО Ада редовно измирује непоходне материјалне трошкове наше установе који се у просеку у 

току првог полугодишта 2018/2019 године крећу око 188.000,00 динара. Исплаћене су јубиларне 

награде Анамарии Бач за 20 година рада, Курунци Аднору за 10 година рада, Милошев Марини 

за 10 година рада и  Конц Еви за 10 година. Са локалном самоуправом остварена је одлична 

сарадња, којој се надам и убудуће. 

 Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја добили смо средства у износу од 

25.300,00 динара за богаћење библиотекачког фонда школе. 

     Може се закључити да је предвиђени План за I полугодиште школске 2018/2019. године у 

потпуности остварен, на најбољи могући начин искористили смо све могућности које смо 

имали. Захвалила бих се свима који су нам дали подршку у раду, пре свега наставницима, 

ваннаставном особљу, локалној самоуправи, МЗ са територије општине Ада, родитељима 

ученика, ученицима на свом пожртвованом раду и постигнутим добрим резултатима. 

 

    

  

 

     Извештај сачинила:                                                        

 ______________________                                                       

               Бач Анамариа                                                                        

 

           

 Председник Школског одбора: 

 

 _______________________ 

              Kонц Ева    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Школа за основно музичко образовање и васпитање                          

„Барток Бела“ Ада 

24430 Ада, Трг ослобођења 3а    

ПИБ: 101482293 

www.msbartok.edu.rs 

office@msbartok.edu.rs 

Број: 223/2019 

Дана:05.07.2019. године 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О СВОМ РАДУ 

У ШОМОВ „БАРТОК БЕЛА“ АДА У II ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 

2018/2019 ГОДИНЕ 

 

                                                         

 

Извештај подноси директор школе Бач Анамариа 

 

Редовна настава одвијала се по Правилнику о школском календару за основне 

школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019 годину и 

Плану и програму школе за школску 2018/2019 годину.  

 

На почетку школске 2018/2019 године било је 6 (шест) запослених наставника на 

неодређено време и 11 (једанаест) на одређено време. Шеф рачуноводства Урбан 

Илдико која је била запослена на неодређено време, стекла је услов и отишла у 

превремену старосну пензију дана 01.октобра 2018. године. На њеном место, 

споразумом о преузимању потписаним са Основном школом „Чех Карољ“ из Аде, 

и уз сагласност саме запослене, преузета је на место шефа рачуноводства Ерика 

Моника Бајус. Расписана су 2 (два) конкурса за пријем у радни однос на одређено 

време из разлога што је секретар установе Анушић Мартина отишла на 

породиљско и одсуство са рада ради неге детета и што је мени као директору 

школе продужен мандат, те је на основу конкурса на радно место секретара 

примљен Слободан Ранкић, а на место наставника теорије музике, солфеђа и хора 

Бакша Агота. У току школске 2018/2019 стручни испит положили су наставници 

Бакша Агота и Палош Денис и тако стекли лиценцу потребну за обављање 

послова наставника. 

 

Од 158 ученика, колико је било уписано на почетку школске 2018/2019 године, 

друго полугодиште завршило је  152 ученика са успешним резултатима.  



 

 

 

 

Организован је велики број концерата у школи и  локалној самоуправи. Посебно 

би истакла организацију Дана школе коју смо прославили 18. марта 2019. године 

уз велико ангажовање ученика као и заједнички наступ хора и оркестра, којим смо 

успешно презентовали нашу школу. 

 

Организовала сам завршни концерт завршних разреда дана 30. маја 2019. године 

на којем су ученици завршних разреда презентовали свој уметнички рад, испраћај 

завршних разреда дана 03. јуна 2019. године где су ученици нижих разреда 

поздравили ученике завршних разреда својим уметничким радом, а у оквиру ког 

су била подељена сведочанства и поклони најуспешнијим ученицима завршних 

разреда као и дипломе са такмичења, те завршни концерт осталих разреда дана 14. 

јуна 2019. године. 

 

Организација Рада стручних органа Школе 

 

Председавала сам Седницама Наставничког већа које су одржане по распореду 

усвојеном Годишњим планом рада школе. 

Кординирала сам свим стручним активима и тимовима, те су за сада нацрти свих 

Планова, Програма и Извештаја припремљени, следи расправа и консултације до 

краја августа 2019. године. 

Представљала сам школу на седницама Школског одбора ШОМОВ „Барток Бела“ 

Ада и Савета родитеља ШОМОВ „Барток Бела“ Ада. 

 

Сарадња са родитељима у II полугодишту у школској 2018/2019 години била је 

веома добра, а одвијала се кроз свакодневне консултације родитеља са 

наставницима и директором школе, као и кроз укључивање родитеља у 

активности школе. 

 

Присуствовала сам сваком наступу ученика у II полугодишту школске 2018/2019 

године као и интерним и јавним часовима у организацији предметних наставника.  

Организовала сам презентацију инструмената за децу из забавишта и школа ради 

промоције школе и већег интересовања деце за музичко образовање што се може 

видети из Извештаја о раду за школску 2018/2019 годину. 

 

У школској 2018/2019 години планирала сам стручна усавршавања запослених и 

сопствено стручно усавршавање. Запослени наставници и ја учествовали смо на 

акредитованим семинарима и то „Комуникацијске компетентности наставника у 

функцији унапређења квалитета рада у школи“, „Управљање тимовима“ и 

„Оцењивање у функцији развоја и учења“. Осим тога запослени наставници и 

стручни сарадник похађали су и усавршавали се на семинарима „Музика уз помоћ 

рачунара“, „Са страхом је лако ако знаш како“, „Подршка ученицима са 

проблемима у школи и дому ученика и њиховим родитељима“, „Пројектно 

орјентисана настава у зеленим темама и мултимедији“, „Оцењивање у функцији 

развоја детета“ , „Неговање талената на школским часовима и ван школе“, 



 

 

 

 

„Развијање способности за асертивну комуникацију у функцији сазревања 

личности ученика/детета“ и „Вештине грађења односа са децом и родитељима“. 

Осим стручног усавршавања на семинарима ја као директор установе 

присуствовала сам и стручном скупу „Развој школа, размена знања и сарадња-

конференција“, који је као облик обавезног стручног усавршавања организовао 

Педагошки завод Војводине. 

 

У II полугодишту школске 2018/2019. године старала сам се о остваривању 

планираних циљева и задатака из развојног плана, одржана су три састанка 

Стручног актива за развојно планирање – 12.септембра 2018.године, 22.новембра 

2018.године и 17.априла 2019.године.  

 

Учествовала сам у раду као члан Тима за самовредновање и усмеравала његов рад 

на седницама које су одржане дана 08.октобра 2018.године, 27.децембра 

2018.године и 30.маја 2019.године. 

 

У школској 2018/2019 години је два пута долазио просветни инспектор Гордана 

Халгашев. Tоком првог доласка дана 12.фебруара 2019.године извршен је редован 

инспекцијски надзор и на основу контролних листи у току инспекцијског надзора 

процењен је незнатан степен ризика. Током другог доласка дана 

14.03.2019.године извршен је ванредан инспекцијски надзор из разлога што је 

Школа поднела захтев за верификацију Покрајинском секретаријату за 

образовање прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Након 

извештаја инспектора и свеобухвате документације (у коју спада и записник о 

извршеном инспекцијском надзору Санитарне инспекције и то за зграду у Ади и 

за зграду у Молу), решењем Покрајинског секретаријата број 128-022-200/2019-1 

од 01.априла 2019. године ШОМОВ „Барток Бела“Ада је верификована (и то како 

у седишту тако и у издвојеном одељењу). 

 

Током школске 2018/2019 године у ШОМОВ „Барток Бела“ Ада није било ни 

једног догађаја са елементима насиља и самим тим није било потребе за 

предузимање мера у школи. 

 

Организовала сам и уз помоћ запослених у ШОМОВ „Барток Бела“Ада 

реализовала све концерте школе у току школске 2018/2019 године. 

 

Присуствовала сам свим интерним часовима наставника, вршила сам редовно 

посете редовним часовима наставника укупно 17 (седамнаест) часова (десет у 

првом и седам у другом полугодишту), организовала сам смотре у току школске 

2018/2019 године као и годишње (завршне) испите.  

 

Посебно сам поносна на освојене награде ученика ШОМОВ „Барток Бела“Ада у 

школској 2018/2019 години јер смо одликовани 51 пут, од тога 43 пута медаљама, 

и то 14 пута првим местом, 20 пута другим местом и 9 пута трећим местом, а 8 



 

 

 

 

пута похваљени за учешће (дипломом). Посебно бих истакла да је ове године 

школа учествовала на 63.Фестивалу музичких и балетских школа који се 

одржавао у Параћину, те да смо са тог фестивала донели 4 награде : једну прву 

(хармоника) и три друге награде (тамбура, флаута и виолина). Успех ученика је на 

задовољавајућем нивоу што се може видети из Извештаја о оценама ученика у 

школској 2018/2019 години.  

 

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским 

секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине - 

националне заједнице, Школском управом Зрењанин, Локалном самоуправом 

општине Ада и Заједницом музичких и балетских школа је била на високом 

професионалном нивоу у II полугодишту школске 2018/2019 године. 

 

СО Ада нам редовно измирује потребне материјална трошкове, те је тако у II 

полугодишту школске 2018/2019 године, измирила трошкове у висини од 

1.556,430,06 динара. Запосленој Бајус Ерики је за 20 (двадесет) година рада 

исплаћена јубиларна награда као и запосленој Бакша Аготи за 10 (десет) година 

рада. У износ исплаћених материјалних трошкова спада и износ јубиларних 

награда за наведене запослене као и јубиларна награда за запослену Бајус Тинде 

(запослена је право на јубиларну награду стекла у новембру протекле школске 

године). 

Са локалном самоуправом остварена је успешна сарадња којој се надам и убудуће. 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- 

националне заједнице одобрио је средства у висини 30.000,00 динара за 

организацију  „Вече Шопена“ која је планирана за новембар месец 2019.године 

(наредна школска година) 

 

ШОМОВ „Барток Бела“ Ада је на конкурсу расписаном од стране Националног 

савета мађарске националне мањине добила износ од 80.000,00 динара за набавку 

опреме за видео надзор. Уговор о преносу средстава закључен је 25.јуна 2019. 

године. 

 

Закључак је да је предвиђени План за II полугодиште школске 2018/2019 године у 

потпуности остварен и да су на најбољи могући начин искоришћене све 

могућности којима школа располаже. Захвалила би се свима који су нам дали 

подршку у раду пре свега наставницима, ваннаставном особљу, локалној 

самоуправи, МЗ са територије општине Ада, родитељима ученика, ученицима на 

свом пожтвованом раду и одличним резултатима.    

 

 

 

            

 



 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

       Извештај сачинила:                                                        

______________________                                                       

               Бач Анамариа                                                                        

 

           

 Председник Школског одбора: 

 

 _______________________ 

              Kонц Ева  


