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Летопис Школе за основно музичко образовање и
васпитање „Барток Бела“ Ада за школску 2020/2021
годину
Према чл. 52. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.
55/2013): "Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи
писане податке о активностима Школе и реализацији образовно-васпитног рада."

РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Годишњи план рада школе је стручно-педагошки и организациони акт, којим се
утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и
васпитања.
Полазне основе за израду плана су:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Закон о основама система образовања и васпитања;
Закон о основној школи;
Статут школе;
Подзаконска акта – правилници, разна стручна упутства, општи акти установе;
Извештај о раду школе (извештаји о реализацији Школског програма,
реализованог самовредновања, реализованог Развојног плана, стручних,
руководећих, саветодавних органа, ученичких организација);
Школски програм;
Развојни план;
Школски календар;
Закључци стручних органа донети приликом анализе реализације програма рада
у претходној школској години.

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
За реализацију годишњег програма рада, матична школа у Ади користи део
просторија на првом спрату и три просторије на приземљу задружног дома у Ади (мала
библиотека). Просторни услови нису задовољавајући, и још су у току преговори са
Извршним Одбором општине Ада, да цео први спрат зграде преда на искључиво
коришћење музичкој школи. Тренутно један део просторија на првом спрату користи
библиотека "Сарваш Габор"Ада.
Издвојено одeљење у Молу је смештенo у поткровље Основне школе "Новак
Радонић". Издвојено одељење располаже са укупно 6 просторија.
За концерте се користи свечана сала СО Ада, позоришна сала
“Сарваш Габор“ Ада и по потреби велика сала Културног дома у Молу.

библиотеке

ЧЛАНОВИ КОЛЕКТИВА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ
Директор школе - Бач Анамариа
Наставно особље:
-

Клавирски одсек:

Рожа Илдико – наставник клавира
Милошев Марина – наставник корепетиције и клавира
Клеман Рудолф – наставник корепетиције и клавира
Вилагош Рената – наставник клавира
Колар Богларка – наставник упоредног клавира
Балинт Мелита – наставник клавира
-

Одсек виолина:

Курунци Андор – наставник виолине
Ђере Саболч – наставник виолине
Суботички Надина – наставник виолине
-

Одсек гитара и тамбура

Сабо Золтан – наставник гитаре
Шарвари Кристина – наставник гитаре
Палош Денис – наставник гитаре
Конц Ева – наставник тамбуре
Клеман Рудолф – наставник тамбуре
-

Одсек хармоника:

Вилагош Рената – наставник хармонике
-

Одсек дувача:

Тарапчик Јожеф – наставник флауте
Хењел Габор – наставник кларинета
-

Одсек соло певање:

Конц Ева – наставник соло певања

-

Солфеђо и теорија музике:

Бакша Агота – наставник солфеђа и теорије музике
Тот Агнеш – наставник солфеђа
Колар Богларка – наставник солфеђа
Административно и помоћно особље:
Анушић Мартина - правник школе
Бајус Ерика – рачуновођа
Главашки Анамарија – педагог школе
Вамош Атила – клавирштимер и домар
Бајус Тинде – спремачица
Побораи Силвиа – спремачица

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈНОМ СТАЊУ УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА
Бројно стање ученика по инструментима, разредима и образовним циклусима
Шестогодишњe школoвање
Укупно
Укупно
Инструменти
I
II
III
I
IV
V
VI
II
Циклус
циклус
Клавир
11
10
9
30
9
6
8
23
Хармоника
2
2
1
5
0
0
3
3
Виолина
5
5
3
13
2
2
4
8
Гитара,тамбура
17
6
8
31
5
4
2
11
Флаута
5
3
2
10
2
2
2
6
УКУПНО
40
26
23
89
18
14
19
51
Четворогодишње школовање
Инструмент

I

II

Укупно
I циклус

III

IV

Кларинет
УКУПНО

0
0

1
1

1
1

2
2

1
1

Укупно
II
циклус
3
3

Укупно
ученика
4
4

Двогодишње школовање
Укупно
ученика

Соло певање

I

Укупно
I циклус

II

Укупно
II циклус

Соло певање

6

6

3

3

9

УКУПНО

6

6

3

3

9

Укупно
ученика
53
8
21
42
16
140

СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
У школи су постојали следећи стручни органи:
ВЕЋА:
1. Наставничко веће
2. Стручна већа по одсецима(7 већа)
3. Педагошки колегијум
АКТИВИ:
1. Стручни актив за развојно планирање
2. Стручни актив за развој школског програма
ТИМОВИ:
Тим за самовредновање
Тим за стручно усавршавање
Тим за вођење летописа
Тим за професионалну оријентацију
Тим за израду публикације, културне активности и сарадњу са локалном
самоуправом
6. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања и програми
превенције других облика ризичног понашања
7. Тим за реализацију програма заштите животне средине
8. Тим за реализацију програма сарадње са породицом
9. Тим за реализацију програма излета, екскурзија и наставе у природи
10. Тим за реализацију програма социјалне заштите
11. Тим за реализацију програма васпитног рада са ученицима
12. Тим за реализацију плана и програма рада са талентованим и надареним
ученицима
13. Тим за реализацију плана музичког образовања за децу предшколског узраста
14. Тим за реализацију ИОП-а
15. Тим за реализацију програма музичког образовања одраслих
16. Тим за реализацију програма слободних активности ученика
17. Тим за решавање проблема комуникације, тимски рад и самоиницијатива
18. Тим за сарадњу са организацијама из окружења, медијима и институцијама
културе
1.
2.
3.
4.
5.

ПОЈЕДИНАЧНИ СТРУЧНИ ОРГАНИ:
-

Одељенске старешине
Орган управљања у школи – Школски одбор
Орган руковођења у школи – Директор школе
Саветодавни орган – Савет родитеља

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Септембар 2020. године

Дана 01.09.2020. године је извршена подела распореда часова у издвојеном одељењу у
Молу од 16-18 часова, у просторијама музичке школе у Молу и у матичној школи у
Ади од 16 -18 часова.
Због лоше епидемиолошке ситуације, ученици су долазили по комбинованом
распореду ( први циклус – непосредан час једном недељно 40 минута, други циклус –
непосредан час једном недељно 45 минута и 15 минута онлајн).
Прве недеље септембра сви наставници су одржали онлајн родитељске састанке, на
којима су одабрани чланови за Савет родитеља. До 15-ток септембра сви наставници су
предали план и програм.

Октобар 2020. године

Полагање венца поводом „Аради вертанук емлекнапја“ одржано је на католичком
гробљу у Ади 06.10.2020.године. Из наше школе су наступали наставници Хењел
Габор и Ђере Саболч.
У оквиру дечје недеље ученици су цртањем изразили љубав према музуцирању.
„Лингвистички дани“ Сарваш Габор одржани су у просторијама библиотеке дана
16.10.2020.године. На отварању су наступали Ђере Јохана и наставник Сабо Золтан.
Дана 26.10.2020.године је било прво тромесечје.

Новембар 2020. године

Музичка школа је организовала снимање концерта под називом „Вече барока“ који је
организован 19.11.2020.године у учионици музичке школе. Свирали су наставници и
ученици наше школе. Материјал је објављен на јутјуб каналу школе.

Децембар 2020. године

Током првог полугодишта наставници су одржали снимање сваког детета посебно у
виду јавног часа.
Поводом Божићних празника ученици соло певања су снимили божићне песме дана
16.12.2020.године. Снимљени материјал је пуштан у Корсо кафеу и налази се на јутјуб
каналу.
Дана 23.12.2020. године извршена је подела ђачких књижица.

Јануар 2021. године

Дана 25.01.2021. године организован је заједнички пројекат Основне музичке школе
Барток Бела, Основне школе Чех Карољ и Техничке школе Ада, поводом Светог Саве
(видео снимак). Учествовали су наставници Тарапчик Јожеф, Ђере Саболч и ученици
Танасић Катарина, Ђере Јохана и Геблеш Герге.

Фебруар 2021. године

У фебруару је нставник Хењел Габор одржао презентацију инструмента у Основној
школи „Чех Карољ“.

Март 2021. године

Крајем марта је организовано снимање поводом Дана школе. Ученици су били
распоређени да долазе различитим данима на појединачно снимање. Снимак је
објављен на јутјуб каналу школе.
Треће тромесечје је завршено 31.03.2021.године.

Април 2021. године

У априлу је извршен упис наших будућих ученика.

Јун 2021. године

Током другог полугодишта наставници су одржали снимање сваког детета посебно у
виду јавног часа.
Током прве недеље јуна одвијали су се испити завршних разреда.
Завршни концерт завршних разреда организован
08.06.2021.године.

је у позоришној сали дана

Дана 09.06.2021. године организован је испраћај завршних разреда. Подељена су
сведочанства и поклони најуспешнијим ученицима завршних разреда на такмичењима
као и додела поклон књига од стране локалне самоуправе општине Ада.

Дана 17.06.2021.године одржана је презентација инструмената у Основној школи
„Новак Радонић“ у Молу. Презентација инструмената је одржана и у Основној школи
„Чех Карољ“ у Ади.
Завршни концерт је одржан дана 22.06.2021.године у позоришној сали.

Подела књижица је извршена дана 30.06.2021. године.

