Летопис
Школе за основно музичко образовање и васпитање
„Барток Бела“ Ада
за школску 2016/2017 годину

Летопис Школе за основно музичко образовање и
васпитање „Барток Бела“ Ада за школску 2016/2017
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 2016/2017 ГОДИНИ
Директор школе - Бач Анамариа
Наставно особље:
-

Клавирски одсек:

Рожа Илдико – наставник клавира
Нађпал Илона – наставник клавира (отишла у старосну пензију дана 30.09.2016.
године)
Милошев Марина – наставник корепетиције и клавира
Курунци Тертељи Мариа – наставник клавира и упоредног клавира
Илија Вера – наставник клавира и упоредног клавира
Клеман Рудолф – наставник корепетиције и клавира
Вилагош Рената – наставник 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
-

Одсек хармоника:

Вилагош Рената – наставник хармонике
-

Одсек дувача:

Пинтер Оливер – наставник кларинета и флауте
Тарапчик Јожеф – наставник кларинета
-

Одсек соло певање:

Конц Ева – наставник соло певања и упоредног клавира
-

Солфеђо и теорија музике:

Латак Жужана – наставник солфеђа и теорије музике

Бакша Агота – наставник солфеђа и теорије музике
Илија Вера – наставник солфеђа и теорије музике
Административно и помоћно особље:
Анушић Мартина – секретар школе
Урбан Илдико – рачуновођа
Вамош Атила – клавирштимер и домар
Бајус Тинде – спремачица
Побораи Силвиа – спремачица
Солар Ержебет – спремачица
На почетку школске године секретар школе је била Марјановић Драгана, али је од дана
23. септембра 2016. године споразумно преузета од стране Техничке школе у Ади на
пуно радно време.

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

Кларинет
УКУПНО

0
0

1
1

1
1

III

IV

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 2016. године

Дана 01.09.2016. године је извршена подела распореда часова у издвојеном одељењу у
Молу од 11-13 часова, а у матичној школи у Ади од 15-17 часова.
Дана 16.09.2016. године одржан је концерт поводом почетка нове школске године у
позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ у Ади са почетком у 18 часова.

Октобар 2016. године

Дана 06.10.2016. године у организацији библиотеке „Сарваш Габор“ Ада и општине
Ада одржан је свечани меморијал на католичком гробљу на којем је наступала
ученица Богнар Одет из класе наставника Ренко Анамарије и Велики хор.
Манифестација под називом „Сунчана јесен“ у организацији Црвеног крста, коју
посећују пензионери и старији људи, одржана је у позоришној сали библиотеке
„Сарваш Габор“ у Ади дана 16.10.2016. године на којој су наступали ученици наше
школе и то: из класе Сабо Золтана – ученици Терек Андраш и Нађ Даниел, из класе
Ренко Анамарије – ученица Богнар Одет и из класе Пинтер Оливера - ученица Вамош
Виола.

Манифестација под називом „Сунчана јесен“ у организацији Црвеног крста одржана је
дана 23.10.2016. године у Дому културе у Молу на којем је наступао Велики хор и
ученица Чорић Миа из класе Вилагош Ренате.
Дана 19.10.2016. године одржан је концерт у матичној школи у Ади на којем је
наступало 17 ученика наше школе.
Дана 26.10.2016. године одржан је концерт у просторијама издвојеног одељења у Молу
са почетком од 18 часова.
Новембар 2016. године

Дана 08.11.2016. године поводом Дана просветних радника у Техничкој школи у Ади
одржан је мали концерт на којем су наступали наставник Пинтер Оливер на кларинету
и ученица Бартуц Ева – соло певање из класе Конц Еве.

Дана 16.11.2016. године одржан је концерт у матичној школи у Ади.
Дана 23.11.2016. године одржан је концерт у издвојеном одељењу у Молу.

Дана 25.11.2016. године у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада одржан је
концерт удружења „ALLEGRO“ на којем су наступали ученици Школе за основно
музичко образовање и васпитање „Барток Бела“ Ада.

Децембар 2016. године

Дана 02.12.2016. године одржано је „Вече Моцарта“ поводом 260 година од рођења и
225 година од смрти В. А. Моцарта. Концерт је одржан у позоришној сали библиотеке
„Сарваш Габор“ Ада и на њему је наступао велики број ученика и наставника наше
школе.

Дана 10.12.2016. године одржан је наступ ученика соло певања у Свечаној сали СО
Ада.
Дана 11.12.2016. године одржан је Божићни концерт соло певача у Евангелистичкој
цркви.
Божићни концерт у организацији Туристичке организације општине Ада одржан је
16.12.2016. године на којем су наступали Мали хор под вођством Латак Жужане,
камерни састав гитариста под вођством Сабо Золтана и ученица Лепар Емеше из класе
Конц Евe.

Дана 19.12.2016. године на отварању изложбе „ADART“ наступао је Велики хор под
вођством Бакша Аготе.
Током првог полугодишта наставници су одржали јавне часове, а у децембру су се
одржали испити и смотре.

Полугодишњи концерт је одржан дана 23.12.2016. године у позоришној сали
библиотеке „Сарваш Габор“ Ада са почетком у 18 часова. Наступали су Мали и Велики
хор, камерни састави гитара и тамбура, соло певачи и остали појединачни учесници.

Дана 27.12.2016. године извршена је подела ђачких књижица.
У Римокатоличкој цркви у Ади дана 28.12.2016. године одржан је Божићни концерт
хора „Музика Хумана“ на којем су посебни гости били ученици ШОМОВ „Барток
Бела“ Ада.

Јануар 2017. године

Дана 27.01.2017. године одржана је свечаност поводом школске славе „Светог Саве“
коју су заједнички прославиле све три школе из Аде: Техничка школа, ОШ „Чех
Карољ“ и ШОМОВ „Барток Бела“. Свечаност је одржана у позоришној сали
библиотеке „Сарваш Габор“ Ада и на њој је наступао Велики хор под вођством Бакша
Аготе.

Фебруар 2017. године

На сајму венчања одржаном 04.-05.02.2017. године наступали су ученици са одсека
соло певања, класе Конц Еве.
Дана 08.02.2017. године одржан је концерт у матичној школи у Ади.
Дана 22.02.2017. године одржан је концерт у издвојеном одељењу у Молу.
Март 2017. године

Дана 15.03.2017. године одржан је концерт у матичној школи у Ади.
Дана 15.03.2017. године у организацији библиотеке „Сарваш Габор“ Ада одржан је
свечани меморијал на католичком гробљу на којем су наступиле ученице Апро
Богларка на тамбури из класе наставника Ренко Анамарије и Лепар Емеше – соло
певање из класе наставника Конц Еве.

На концерту удружења „ALLEGRO“ под називом „Музика је мој свет“ одржаном дана
17.03.2017. године у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада са почетком у
18 часова учествовали су наставници и ученици наше школе.

Дана 24.03.2017. године у Техничкој школи у Ади се одржало тачмичење за
талентоване ученике на којем је учествовала ученица ШОМОВ „Барток Беле“ Ада
Бартуц Ева, из класе Конц Еве.
Дана 27. 03. 2017. године саслушање ученика за фестивал: Нађ Данијел – гитара,
Нађпал Жофиа – флаута, Тот Далма – клавир, Берец Катинка – клавир, Гуцуња
Михајло – клавир, Вираг Борбала – виолина, Ваштаг Ивет – виолина, Богнар Одет –
тамбура.
Свечани концерт поводом Дана школе одржан је у позоришној сали библиотеке
„Сарваш Габор“ Ада дана 29.03.2017. године са почетком у 18 часова. Наступао је
Велики и Мали хор, камерни састави гитариста и тамбураша као и 18 ученика
појединачно.

Април 2017. године

Семинар под називом „Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у
установи“: К4/П-4 одржан је дана 08.04.2017. године. Аутори и реализатори семинара
били су: Весна Мађаров и Јована Милићев Радишић. Присутни наставници су добили
уверења која носе 8 бодова.
Дана 12.04.2017. године одржан је концерт у матичној школи у Ади.
Дана 19.04.2017. године одржан је концерт у издвојеном одељењу у Молу.
Концерт удружења „ALLEGRO“ под називом „Музика је мој свет“ одржан је дана
21.04.2017. године у позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада где је
наступало 15 ученика наше школе са одсека соло певања.
Дана 25.04.2017. године одржан је концерт трзачког одсека поводом Светског дана
планете Земље. На њему су учествовали тамбураши из класе Ренко Анамарије и
гитаристи из класе Сабо Золтана и класе Шарвари Кристине.
XII сусрет гитариста потиских музичких школа одржан је у позоришној сали
библиотеке „Сарваш Габор“ Ада дана 26.04.2017. године где су учествовали ученици
из Кањиже, Аде, Новог Кнежевца, Сенте и Сегедина (Мађарска).

Дана 28.04.2017. године у Техничкој школи у Ади наступали су ученици наше школе
поводом 55-те годишњице школе.

Мај 2017. године

Дана 10.05.2017. године одржали смо презентацију инструмената у просторијама ОШ
„Чех Карољ“ Ада и ОШ „Новак Радонић“ Мол.

Од половине маја одвијали су се испити завршних разреда.
Промоцију инструмената за децу предшколског узраста организовали смо у
позоришној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада дана 15.05.2017. године.
Дана 17.05.2017. године у просторије издвојеног одељења у Молу дошли су малишани
из вртића где су имали прилику да се упознају са различитим инструментима на којима
се учи у нашој школи.
Поводом Дана ОШ „Чех Карољ“ у Ади дана 18.05.2017. године наступао је камерни
састав гитаре из класе Сабо Золтана.

У периоду од 22.-24.05.2017. године извршен је пријемни испит и упис наших будућих
ученика.
Дана 22.05.2017. године на отворању самостале изложбе под називом „Златна Тиса“ у
изложбеној сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада наступао је ученик Палфи Петер –
гитара из класе Сабо Золтана.

На спортском дану пензионера, одржаном дана 24.05.2017. године наступао је Мали
хор под воћством Латак Жужане у пратњи наставника Сабо Золтана.
Завршни концерт завршних разреда организован је у позоришној сали библиотеке
„Сарваш Габор“ Ада дана 30.05.2017. године и на њему је наступало 19 ученика.

Дана 31.05.2017. године организован је испраћај завршних разреда на којем је
наступало 16 ученика, Мали и Велики хор. На њему су ученици нижих разреда
поздравили ученика завршних разреда својим уметничким радом. Подељена су
сведочанства и поклони најуспешнијим ученицима завршних разреда на такмичењима
као и додељена је поклон књига од стране представника локалне самоуправе општине
Ада Бучу Атиле.

Јун 2017. године

Почетком месеца одвијали су се испити за све разреде.
Током другог полугодишта сви наставници су одржали јавне часове своје класе.
Ове школске године завршни концерт је одржан дана 13.06.2017. године у позоришној
сали библиотеке „Сарваш Габор“ Ада са почеткон у 18 часова. Свечано смо доделили
дипломе нашим ученицима који су учествовали на такмичењима и фестивалима.

Подела књижица је извршена дана 23.06.2017. године, а након тога је организовано
дружење колектива.
Јул 2017. године
Поводон Дана општине Ада 02.07.2017. године 3 ученика наше школе наступали су у
Свечаној сали СО Ада.

ТАКМИЧЕЊА И РЕЗУЛТАТИ
Ове школске године ученици ШОМОВ “БАРТОК БЕЛА“ Ада учествовали су
на такмичењима, смотрама и фестивалима у земљи и укупно
освојили 33 наградe и 1 похвалу
Пласман ученика на такмичењима
Укупан број освојених награда на такмичењима у школској 2016/2017. години
ДИСЦИПЛИНА
Лауреат
I
II
III
Укупно
КЛАВИР
4
9
2
15
ХАРМОНИКА
1
1
0
2
ВИОЛИНА
0
1
2
3
ГИТАРА
0
1
1
2
ФЛАУТА
0
3
1
4
КЛАРИНЕТ
ТАМБУРА
4
2
1
7
СОЛО ПЕВАЊЕ
Укупно
0
9
17
7
33

Укупан број освојених награда на такмичењима Републичког ранга
Назив такмичења
Лауреат
I
II
III
Међународно такмичење у Бечеју
0
4
4
3
ФАНТАСТ
ФЕМУС Суботица
0
0
2
0
Млади Виртуоз
0
0
3
0
Дани музике Бачка Топола
0
1
4
2
V. интернационални фестивал
0
0
1
0
хармонике „Мех Фест“ у Београду
61. Фестивал музичких и балетских
0
1
1
1
школа Србије у Зрењанину
4.Међународно такмичење
тамбураша, солиста и камерних
0
0
1
0
састава у Суботици
Укупно
0
6
16
6
Укупан број освојених награда на осталим такмичењима ван школе
Назив такмичења
Лауреат
I
II
III
Фестивал војвођанске тамбуре Сонта
0
2
0
0
Пијанисимо Суботица
0
1
2
0
Укупно
0
3
2
0

Укупно
11
2
3
7
1
3
1
28
Укупно
2
3
5

Фемус 2017 Суботица 24.-26.02.2017.године
1.ХОЛО ДЕБОРА, класа Пинтер Оливер – флаута - II место

2.НАЂПАЛ ЖОФИА, класа Пинтер Оливер – флаута - II место

V. Интернационални фестивал хармонике „Мех фест“
Дана 08.-11.04.2017. године Београд
ГРУБОРОВИЋ БРАНИСЛАВ, класа Вилагош Ренате - II награда

Дани музике Бачка Топола од 17.-21.03.2017. године

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ВОРГИЋ ЛЕА /ВОРГИЋ ДУЊА, класа Милошев Марине - I награда
ТОТ ДАЛМА, класа Клеман Рудолф II награда
ВАШТАГ ИВЕТ, класа Нађ Арпад - II награда
ПАЛФИ ПЕТЕР, класа Сабо Золтан - II награда
ФЕХЕР ИВОН/КОЧИШ ЖАНЕТ, класа Вилагош Рената - II награда
ГРУБОРОВИЋ БРАНИСЛАВ, класа Вилагош Рената - II награда
МИХАЛЕК БАЛИНТ, класа Сабо Золтан - III награда
БЕРЕЦ КАТИНКА, класа Вилагош Рената - III награда

4.међународно такмичење тамбураша, солиста и камерних
састава – Суботица од 20.-22.03.2017. године
1. БОГНАР ОДЕТ, класа Ренко Анамарије - II место

XIV Фестивал војвођанске тамбуре Сонта
05.04.2017. године
1.БОГНАР ОДЕТ, класа Ренко Анамарија - I место

2.АПРО БОГЛАРКА, класа Ренко Анамарија - I место

61. Фестивал музичких и балетских школа Србије Зрењанин од
08.-15.05.2017. године

1. БОГНАР ОДЕТ, класа Ренко Анамарија - I награда

2. ВИРАГ БОРБАЛА, класа Нађ Арпад - II награда

3. НАЂПАЛ ЖОФИА, класа - флаута Пинтер Оливер - III награда
4. ТОТ ДАЛМА, класа Клеман Рудолф - похвала

ФАНТАСТ такмичење у Бечеју од 15.-23.05.2017. године

1. БОГНАР ОДЕТ, класа Ренко Анамарија - I награда
2. УЛЕР БОТОНД, класа Ренко Анамарија - III награда
3. АПРО БОГЛАРКА, класа Ренко Анамарија - II награда
4. ВИРАГ БОРБАЛА, класа Нађ Арпад - III награда
5. ЗАЈ ОРШОЉА, класа Вилагош Рената - I награда

6.БЕРЕЦ КАТИНКА, класа Вилагош Рената - II награда

7. РУШАИ БЕНЦЕ, класа Вилагош Рената- III награда
8. ГРУБОРОВИЋ БРАНИСЛАВ, класа Вилагош Рената- I награда

9.ГУЦУЊА МИХАЈЛО, класа Илија Вера - II награда

10. ХЕГЕДИШ НАТАНИЕЛ, класа Илија Вера - I награда
11. ТОТ ДАЛМА, класа Клеман Рудолф - II награда

Млади Виртуоз Београд 22.-30.05.2017. године
1. ТОТ ДАЛМА, класа Клеман Рудолф - II награда
2. НАЂПАЛ ЖОФИА, класа - флаута Пинтер Оливер - II награда

3. ВОРГИЋ ДУЊА/ВОРГИЋ ЛЕА, класа Милошев Марина – II награда

Фестивал у Суботици: ПИЈАНИСИМО од 19.-20.05.2017. године
1. ХЕГЕДИШ НАТАНИЕЛ, класа Илија Вера - II награда
2. ТОТ ДАЛМА, класа Клеман Рудолф - I награда
3. ГУЦУЊА МИХАЈЛО, класа Илија Вера - II награда
Ученица са највише освојених награда
БОГНАР ОДЕТ ЈЕ УЧЕНИК СА НАЈВИШЕ ОСВОЈЕНИХ ПРВИХ НАГРАДА
класа Ренко Анамарије три I награде на такмичењима

