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Увод 

Са сваком школском годином

динамиком рада  се јасније

професионалне мисије. У 2016/2017 

„Живорад Грбић“ брижљиво

високим резултатима на такмичењима

наступа ученика и професора

иницијатива које су унапредиле

сарадњом са МШ „Вук Караџић

Велења, успешном реализацијом

настављеном сарадњом са еминентним

признатим уметницима  њиховим

class“ програма и уопште, неговањем

успешне културно образовне

организацију уметнички високо

снажније исказује на свим 

пријемним испитима на музичким

У 2016/2017. години на укупно

школској години, реализовали

концертне сезоне  „Време је

четири концерта ученика у

концертна гостовања у Ужицу

наставника којих је било 4 

организовали смо два семинара

клавира, гитаре, хармонике, 

омиљеној мисији  музичке едукације

концерата посвећених предшколцима

школа. Концертима наших најуспешнијих

програм Ваљевске гимназије

Народне библиотеке а у сарадњи

концерата наших матураната

бројним организацијама и удружењима

Ваљевску болницу, Ваљевску

„Милица Ножица“, све ваљевске

Ваљева, удружење „Друштво

поред наведених активности

телевизијских прилога и 63 текста

поред Града Ваљева који је

подржани и са укупно 450 000 
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годином, образовне институције јачају, сазревају

јасније одређују  и приближавају апсолутном

У 2016/2017 години, настављена је традиција

брижљиво негује пуне 63 године а која је дефинисана

на такмичењима у земљи и иностранству, 

професора у школи али и ван ње, покретањем нових

унапредиле културну позицију и школе и града

Вук Караџић“ из Лознице и МШ „Фран Корун

реализацијом четири такмичења у организацији

са еминентним професорима музичких академија

њиховим присуством  у нашој школи кроз креирање

уопште, неговањем имиџа једне добро организоване

образовне институције која у својој средини постаје

уметнички високо вреднованих  програма,  и школа која свој

свим такмичењима у земљи али и у иностранству

музичким академијама.  

на укупно 44 такмичења, остварили смо 289 награда

реализовали смо  укупно 72 интерна часа, 13 програма

Време је за класику“, 36 наступа ученика у школи

ученика у иностранству (Црна Гора, Словенија

Ужицу, Београду и Лозници. Поносни смо и на

било 4 у школи а 15 ван ње. На пољу стручног

семинара за професоре и пет „masterclass“ програма

хармонике, флауте и виолине. И ове године остали с

музичке едукације најмлађих кроз реализоване циклусе

предшколцима и ученицима другог разреда ваљевских

наших најуспешнијих ученика, значајно смо креирали

гимназије, Народног музеја, ИУС „Трнавац“, Центра

сарадњи са Модерном галеријом реализовали

матураната „Музикална галерија“. Ово је била и година

ијама и удружењима међу којима издвајамо ваљевски

Ваљевску Пивару, удружење „Јазас“, удружење „Добри

ваљевске основне школе,Пољопривредну и Техничку

Друштво пријатељства, Ваљево – Пфафенхофен

активности и успеха медијска експонираност школе  

и 63 текста пласирана у новинама и на интернету

који је покровитељ свих наших програма, ове

 450 000 динара донације ваљевских привредника
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сазревају, начином и 

апсолутном остварењу своје 

традиција коју МШ 

исана постигнутим  

иностранству, великим бројем 

покретањем нових креативних 

града, реализованом 

Корун Кожељски“ из 

организацији школе, 

академија и светски 

кроз креирање „master 

организоване, инспиративне и 

средини постаје синоним за 

која свој квалитет све 

иностранству као и на 

 289 награда  . У овој 

програма у оквиру 

у школи а 56 ван ње, 

Словенија и Мађарска), 4 

смо и на концерте наших 

стручног усавршавања 

програма за ученике 

остали смо верни нашој 

реализоване циклусе од укупно 6 

разреда ваљевских основних 

смо креирали музички 

Центра за културу, 

реализовали и мајски циклус 

и година сарадње са 

ваљевски  Дом здравља, 

удружење „Добри Људи“, ПУ 

и Техничку школу из 

Пфафенхофен“. Верујемо да је 

школе  видљива кроз 37 

интернету допринела да 

програма ове године будемо 

привредника ( Ваљевска 
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пивара, Крушик, Кинг Комерц

Хемикал, МПК Трејд,Маркус

Окренути музици, сталном унапређивању

нашој мисији константног развијања

подизању квалитета  уметничког

културног идентитета кроз

2016/2017 заокружујемо а даље

стварности. 

Музиком негуј човека у себи...

                                                                     

                                                                    

 

• Програмирање и планирање

У  току извештајног периода

је до реорганизације наставе

Александре Миливојевић

између наставника на

Новаковић, Верице Јаковљевић

Ненада Селаковића, због

наставне године заменила

нестручно заступљене

инспекције да се настава

Стојкановића заменила

 

• План дежурства наставника

Дежурства наставника

плана није одступано јер

односу на почетак школске

 

 

• План стручног усавршавања

У току извештајног периода

састанака педагошког

Стручно усавршавање

обогаћено многим активностима

планом. Стручно усавршавање

захваљујући великом броју

Београду, Новом Саду
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Комерц, Урбан Техникс, Инграп омни, фирма

Маркус Ко) и појединаца (Милован Ђукић и Сузана

сталном унапређивању услова рада и квалитета наставног

константног развијања  музичке културе код најмлађе популације

уметничког живота  града и позитивном дефинисању

кроз сарадњу са многобројним институцијама

заокружујемо а даље настављамо са реченицом која је

себи... 

                                                                                                                  директор

                                                                                 мр Сузана Радовановић

и планирање рада школе 

извештајног периода  (април, мај, јун), услед кадровских

реорганизације наставе у класи проф. Небојше Тимотића (замена

Миливојевић Јоцић) која је до краја школске године

наставника на гудачком активу: мр Снежане Стевановић

Верице Јаковљевић и Љиљане Јовановић. Наставника

Селаковића, због одсуства ради стручног усавршавања, до

заменила је Милица Милетић. У периоду од маја

заступљене наставе из предмета социологија, и налога

настава из овог предмета стручно заступи, наставника

заменила је Анђелка Јоковић – Тасић. 

наставника и ученика 

наставника и ученика реализована су по предвиђеном

одступано јер није долазило до промена у реализацији

почетак школске године. 

усавршавања 

извештајног периода, тим за стручно усавршавање запослених

педагошког колегијума, редовно је анализирао план реализације

усавршавање  у установи, реализовано је у проценту од

многим активностима које нису биле предвиђене првобитним

усавршавање ван установе било је врло ангажовано

еликом броју  концерата наставника, одржаних у Ваљеву

Саду, Котору.  
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фирма „Gate“, Публик, 

и Сузана Тофиловски) 

квалитета наставног процеса, 

најмлађе популације, али и 

дефинисању његовог 

институцијама, и школску 

која је наш потпис у 

директор школе 

Радовановић Перић 

кадровских промена дошло 

Тимотића (замена  проф. 

године распоређена  

Стевановић, Ангелине 

Наставника физичког,  

усавршавања, до краја 

од маја до јуна, због 

налога просветне 

наставника Мију 

предвиђеном распореду. Од 

реализацији наставе у 

запослених, у оквиру 

план реализације. 

проценту од 100% али и 

предвиђене првобитним 

ангажовано 

одржаних у Ваљеву, 
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У наставку прилажем

усавршавању и табеларни

реализовала педагог школе

извештаја школе.  
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прилажем  извештај директора школе о индивидуалном

табеларни приказ стручног усавршавања запослених

педагог школе, Виолета Огњеновић, за потребе годишњег
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индивидуалном стручном 

запослених који је 

потребе годишњег 
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Стручно усавршавање директора

 

 

  

Назив теме и облика стручног 

усавршавања 
 Запослени

Организација концертног 

гостовања МШ „Фран Корун 

Кожељски“ (Велење, Словенија) 

директор школе

Учешће у организацији 19. 

међународних сусрета флаутиста 

„Тахир Куленовић“  

директор школе
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директора у установи 

  

Запослени Датум 

Начин учествовања 

(присуство, излагање, 

ауторство, координисање, 

вођење, остало...) 

директор школе 
децембар 

2016 

• координатор активности 

везаних за организацију 

гостовања 

• организатор и 

модератор трибине 

„Музичко образовање у 

Словенији и Србији – 

сличности и разлике“ 

реализованој за ученике 

средње музичке школе 

директор школе 

јануар, 

фебруар 

2017. 

• план расподеле 

задужења 

• организовање 

такмичења 

• медијска промоција 

такмичења 

 

  

Показатељ 

успешности 

Број 

сати 

• извештај  реализованом 

концертном гостовању 

• медијски прилози 

• фотографије 

6 

• извештај  реализованом 

такмичењу 

• фотографије 

• медијски прилози 

5 
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Организација стручне посете опери 

„Боеми“ у Народном позоришту у 

Београду 

директор школе

Учешће у организацији концертног 

гостовања и програма  „ Трагом 

Златних степеница“ у КЦ  Град у 

Београду  

директор школе

Концерт „Осмомартовска серенада“ 

у библиотеци у Осечини 

виолинисткиња

триу „МиСС

Промотивни концерт триа „МиСС“ 

У Модерној галерији у Ваљеву 

виолинисткиња

триу „МиСС

Учешће у организацији 

међународног такмичења гудача 

„Златне степенице“  

директор школе
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директор школе 

фебруар, 

март 

2017. 

• активности 

организације и 

реализације путовања 

директор школе 

март, 

април 

2017 

• активности 

организације и 

организације 

концертног гостовања 

виолинисткиња у 

МиСС“ 

8. март 

2017. 
• учесник у реализацији 

концерта 

виолинисткиња у 

МиСС“ 

10. април 

2017. 
• учесник у реализацији 

концерта 

директор школе 

март, 

април, мај 

2017 

• план расподеле 

задужења 

• организовање 

такмичења 

• медијска промоција 

такмичења 

 

• извештај о путовању 

• улазнице 

• фотографије 

6 

• програм концерта 

• фотографије и видео 

снимак концерта 

• медијски прилози 

6 

• програм концерта 

• фотографије 

• медијски прилози 

10 

• програм и плакат 

концерта 

• видео запис и 

фотографије са 

концерта 

• медијски прилози 

10 

• извештај о 

реализованом 

такмичењу 

• фотографије и медијски 

прилози 

6 
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Учешће у организацији фестивала 

хорова „ХОРФЕСТ“ 
директор школе

Учешће у организацији циклуса 

промотивних концерата музичке 

школе намењене ученицима другог 

разреда основних школа Ваљева 

директор школе

Учешће у организацији концертног 

циклуса матураната „Музикална 

галерија“ реализованог у Модерној 

галерији током маја 2017. 

директор школе

Организација семинара „ 

Наставник и ученик у процесу 

каријерног вођења и саветовања“ 

директор школе
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директор школе 

фебруар, 

март, 

април 

2017 

• план расподеле 

задужења 

• организовање 

такмичења 

• медијска промоција 

такмичења 

директор школе мај 2017 

• израда плана концерата 

• координатор активности 

и реализације циклуса 

концерата 

 

директор школе 
април, мај 

2017. 

• израда плана концерата 

• координатор активности 

и реализације циклуса 

концерата 

 

директор школе 
април, мај 

2017 

• организација семинара 

у школи 

• присуство 

• - учешће у реализацији 

семинара 

 

 

• извештај о 

реализованом 

такмичењу 

• фотографије и медијски 

прилози 

6 

• фотографије 

• годишњи извештај 

школе 

• извештај директора 

школе 

• записници са 

педагошког 

колегијума 

5 

• програми концерта 

• плакат концерта 

• фотографије 

• медијски прилози 

5 

• годишњи извештај 

школе 

• - фотографије са 

семинара 

4 
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Стручно усавршавање директора

 

Назив теме и облика стручног усавршавања

Савладана обука програмa стручног

Презентационе и комуникационе

музичких и друштвено – хуманистичких

Савладана обука програма стручног

„Блог, твитер, и фејсбук у настави

Савладана обука програма стручног

Наставник и ученик у процесу каријерног

саветовања“ 

Члан савета Џез феста 
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директора ван установе 

стручног усавршавања Датум 
Начин учествовања 

излагање, ауторство, координисање

вођење, остало...) 

стручног усавршавања „ 

комуникационе вештине у области 

хуманистичких предмета“ 

1.11. 2016. 
  

учешће у обуци 

стручног усавршавања  

настави“ 

1.10. 2016. 

– 30. 10. 

2016. 

учешће у обуци 

стручног усавршавања „ 

процесу каријерног вођења и 
12.4. 2017. 

3.5.2017 
учешће у обуци 

април 2017 

– април 

2019 

 учешће у раду савета 

 

учествовања (присуство, 

координисање, 
Број 

сати 

8 

30 

16 

10 
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Стручно усавршавање запослених

 

Реализоване активности 

„Концерт две гитаре“  

„Пролећни концерт“ 

Концерт Синиша Љубојевић - хармоника 

Угледни час проф. др Зорана Ракића 

 

Април 

Реализоване активности 

„Ускршњи концерт“ 

Вилијам Шекспир „Ромео и Јулија“ 
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запослених  у установи 

Носиоци активности и сарадници у 

раду 
Начин рада/учествовања

Извођачи: Јелена Лукић и Лука Јездић 

Директор, помоћник, запослени 

Концерт 

Директор, запослени, ученици Концерт 

Извођач: Синиша Љубојеић 

Директор, помоћник, запослени 

Концерт 

Реализатор: Зоран Ракић 

Директор, запослени, ученици 

Угледни час 

Носиоци активности и сарадници у 

раду 
Начин рада/учествовања

Директор, запослени, ученици Концерт 

Наставници српског и енглеског језика, 

ученици, педагог 
Огледни час 

 

учествовања Показатељ успешности  

Реализован концерт 

Реализован концерт 

Реализован концерт 

Реализован угледни час 

учествовања Показатељ успешности  

Реализован концерт 

Задовољство ученика исказано 

анкетом 
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Реализоване активности 

„Звездице“ 

2. „Ваљевски фестивал хорова 2017“ 

 „Наставник и ученик у процесу каријерног вођења

саветовања“ (каталошки број: 53) 

„Пролећни концерт“ ученика ИО Лајковац 

 

Мај 

Реализоване активности 

„Генерална проба“ 

„Музика за нови живот“  

Солистички концерт ученика Николе Тодоровића 

„Технички аспекти свирања класичне гитаре“ 
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Носиоци активности и сарадници у 

раду 
Начин рада/учествовања

Диригент, директор, запослени Концерт 

Наставници, управа, Запослени у школи, 

ученици 

Такмичење, концерти

дискусије 

вођења и 
Водитељи: др Мирјана Николић и 

Мирко Марковић 

Директор, запослени, ученици 

Програм обуке 

Координатор ИО Лајковац, наставници, 

ученици 
Концерт 

Носиоци активности и сарадници у 

раду 
Начин рада/учествовања

Диригент, ученици, наставници Концерт 

Извођач: Андрија Мирковића (кларинет) 

Директор, помоћник, Центар за ВТО 

Ваљево 

Концерт солидарности

за ВТО 

Извођач: Никола Тодоровић (клавир) 

Директор, помоћник, предметни 

наставник 

Концерт 

Одсек гитаре, ученици Огледни час 

 

учествовања Показатељ успешности  

Реализвооан концерт, 

велика посећеност 

концерти, Реализовано такмичење и 

концерти 

Реализована обука 

Реализован концерт 

учествовања Показатељ успешности  

Реализован концерт 

солидарности Центру Реализован концет, прикупљена 

новчана средства 

Реализован концерт 

Рализован огледни час 
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Концерт ученика Припремног разреда и Музичког

забавишта поводом Дана школе 

Концерт Драгана Средојевића 

Међународни фестивал гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ

„Концерти у подне“ за ученике других разреда

ваљевских основних школа 

 

Јун 

Реализоване активности 

Школска такмичења ученика основне и средње музичке

школе, годишње смотре ученичких постигнућа 

Пројекат самовредновања рада школе 

 

У оквиру стручног усавршавања у установи, наставници

Одељенских и Наставничког већа и јавним часовима
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Музичког Тамара Милосављевић, Светлана 

Ненезић, полазници, директор 
Концерт 

Извођач: Драган Средојевић, 

Директор, помоћник, педагог, запослени 
Концерт 

СТЕПЕНИЦЕ“ 
Запослени у школи, ученици, „Ваљевска 

гимназија“ 

Такмичење, концерти

дискусије 

разреда 
Директор, педагог, запослени, ученици Концерти 

Носиоци активности и сарадници у 

раду 
Начин рада/учествовања

музичке 
Наставници, ученици Такмичење 

Тим, наставници, ученици Истраживање 

наставници су се усавршавали на свим састанцима стручних већа

часовима одсека. 

 

Реализован концерт, 

велика посећеност, 

задовољство посетилаца 

Реализован концерт, 

велика посећеност, 

задовољство посетилаца 

концерти, Реализовано такмичење и 

,,master class'' 

Реализована 3 концерта 

учествовања Показатељ успешности  

Реализована школска такмичења 

Пројекат реализован у 2 кључне 

области 

већа за област предмета, седницама 
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• Педагошка документација

У току извештајног периода

прегледана у току другог полуго

другог полугодишта, педагог

току извештајног периода, на

одсецима у школи, дефинисан

школске 2017/ 2018 бити иста

• наставнике индивидуалне

• наставнике теоретских

• наставнике општеобразовне

 

• Посета часовима 

У току извештајног периода

стручних актива, присуствовао

праћења припремљености за

комуникације између ученика

наставе.  

Директор школе је активно обављала

разговора са менторима, индивидуалним

активностима школе, учешћу

Такође, праћен је и рад новопримљених

сталном контакту са старијим

програма, све у циљу што брже

 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

 

• Наставничко веће 

У извештајном периоду реализовано

састанцима је руководио директор

Даница Рашковић.  Наставничко

• верификација извештаја

периода 

• успех и дисциплина ученика

• сарадња са родитељима

• сарадња са осталим институцијама

школе и креирања позитивнијег

• информисање наставника

активности и јавне и културне

• избор најуспешнијих ученика

удружења и институција
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документација и матичне књиге 

периода, сва педагошка документација је редовно

полугодишта од стране шефова стручних актива

педагог школе је извршила редован преглед дневника

периода, на састанцима педагошког колегијума а уз

дефинисан је изглед педагошке свеске на нивоу школе

бити иста за све наставнике. Педагошка свеска је дефинисана

индивидуалне наставе 

теоретских предмета 

општеобразовне наставе 

периода, директор школе је са педагогом школе

присуствовао настави на  осам  часова. Часови су посећени

припремљености за час, увида у педагошку документацију

ученика и наставника и опште атмосфере у

активно обављала рад са приправницима у виду праћења

менторима, индивидуалним разговорима, учешћу у

учешћу у реализацији огледних часова. 

рад новопримљених наставника а инсистирано

старијим колегама, размене метода рада, реализацији

што брже и успешније интеграције у постојећи колектив

ОРГАНА 

реализовано је пет   седница наставничког већа. Свим

директор школе а записнике водиле наставнице Душица

Наставничко веће се бавило следећим питањима: 

извештаја одељенских већа и стручних актива на крају

дисциплина ученика 

родитељима 

осталим институцијама у граду ради подизања квалитета

позитивнијег имиџа школе 

наставника и договор око реализације свих образовно

и културне делатности школе. 

најуспешнијих ученика школе за доделу награда школе

институција са којима школа сарађује 
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је редовно вођена и 

стручних актива. На крају 

дневника у школи. У 

а уз сарадњу са свим 

нивоу школе, која ће од 

свеска је дефинисана за: 

школе и шефовима 

посећени са циљем 

документацију, методике рада, 

атмосфере у току одвијања 

виду праћења наставе, 

учешћу у ваннаставним 

инсистирано је на њиховом 

реализацији заједничких 

постојећи колектив. 

већа. Свим  седницама и 

наставнице Душица Тимотић и 

крају класификационих 

квалитета и динамике рада 

образовно- васпитних 

школе и организација, 
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анализа успеха на такмичењима

школе 

• самовредновање  

• стручно усавршавање у установи

Учестала динамика одржавања

рада школе у свим сегментима.

Одељенска већа 

 

Седнице одељенских већа биле

могућностима подизања нивоа

инсистирала на редовној реализацији

комуникацији са родитељима

наставе и благовременом и транспарентном

активностима у школи кроз пласирање

школе, у књизи обавештења и

 

Педагошки колегијум 

 

У периоду од  марта до септембра

 

мр Сузана Радовановић – Перић

Славиша Јездимировић – помоћник

Виолета Огњеновић – педагог

мр Снежана Стевановић – шеф

Милица Продановић – шеф 

Милица Степановић Бабамилкић

Светлана Дујаковић – шеф одсека

Даница Рашковић – координатор

Александар Буркерт  - шеф одсека

Владимир Обрадовић – шеф одсека

Милош Поповић – шеф одсека

У току извештајног периода

континуриано  су анализирани

• планирање и организовање

свих активности установе

• старање о осигурању

постигнућа и унапређивању

•  старање о остваривању

•  сарадња са органима

удружењима 
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такмичењима и јавно похваљивање најуспешнијих ученика

у установи 

одржавања седница наставничког већа допринела је бољој

сегментима. 

већа биле су посвећене праћењу успеха и владања

ња нивоа квалитета њиховог знања. Директорка

редовној реализацији допунске и додатне наставе

родитељима ради превазилажења проблема по питању

благовременом и транспарентном информисању ученика и родитеља

кроз пласирање информација на сајту школе, facebook 

обавештења и огласним таблама школе. 

септембра,  педагошки колегијум су чинили: 

Перић  

помоћник директора 

педагог школе 

шеф одсека гудача 

шеф одсека клавира 

амилкић – шеф одсека теоретичара 

шеф одсека општеобразовне наставе 

координатор ИО Лајковац 

шеф одсека дувача 

шеф одсека хармонике 

одсека гитаре 

периода одржано је десет састанака.  У оквиру

анализирани и реализовани следећи послови: 

организовање остваривања програма образовања

установе  

осигурању квалитета , самовредновању, остваривању

унапређивању образовно-васпитног рада 

остваривању развојног плана школе 

органима јединице локалне самоуправе, организацијама

 

Србија | 

267 |  muzika.valjevo@gmail.com 

ученика и наставника 

је бољој организацији 

владања ученика, као и 

Директорка школе је 

наставе, на редовној 

питању изостајања са 

ученика и родитеља о свим 

школе, facebook страници 

оквиру састанака 

образовања и васпитања и 

остваривању стандарда 

самоуправе организацијама и 



МШ „Живорад

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222

•  организовање и вршење

образовно-васпитног 

унапређивање и усавршавање

•  планирање и праћење

стицање звања наставника

• сарадња са осталим школама

 

Састанци шефова актива, педагога

коришћени за прављење што

сегментима рада. Ови састанци

довели до активније комуникације

иницирали многе додатне 

средини.  

 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

 

• Школски одбор

Школску 2016/17. годину

уместо Снежане Стевановић

именована је Ангелина Новаковаковић

започео у саставу: Јасмина

Недељковић – представници

Светлана Бајић – представници

Вања Драгојловић – представници

били су Митар Јовановић и

решењу Скупштине града Ваљева

2016. године у саставу органа

Лукић, Светлана Бајић (представници

Дејана Ђуровић, Марко Јевтић

Ангелина Новаковић (заменик

као и представници ученичког

Рад у школској 2016/17. години

Сходно Закону о основама система

усвојен Извештај о раду школе

директора школе, донет План

Савета родитеља о „Ђачком

инструмената и накнади за полагање

Измене и допуне Правилника

и допуне правилника о упису
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вршење педагошко-инструктивног увида и праћење

васпитног рада и педагошке праксе и предузимање

усавршавање рада наставника и стручних сарадника

праћење стручног усавршавања и спровођење

наставника и стручног сарадника. 

осталим школама у земљи и окружењу 

актива, педагога школе и директора, одржавани су

прављење што прецизнијег недељног плана активности

састанци су унапредили организацију унутар и

комуникације и већег броја састанака стручних

додатне активности на пољу  бољег позиционирања

ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

одбор 

годину Школски одбор започео је у измењеном

Стевановић, представника запослених, за члана школског

Новаковаковић тако да је школску годину орган

на Михаиловић – председник, Ивана Симић

представници локалне самоуправе, Драган Лукић, Драган

представници родитеља, Ангелина Новаковић, Ана

представници запослених, а представници ученичког

Јовановић и Никола Тодоровић. Наредна промена

града Ваљева бр. 112-414/16-04 од 7. 10. 2016. године

органа управљања су: Драган Крунић, председни

представници родитеља), представници локалне

Марко Јевтић и Видосава Котарац, представници

заменик председника); Вања Драгојловић и Ана

ученичког парламента Митар Јовановић и Никола Тодоровић

 2016/17. години започет је седницом која је одржана

основама система образовања и васпитања на њој

раду школе за претходну школску годину, Извештај

донет План рада за школску 2016/17. годину, разматрана

Ђачком динару”, донета одлука о накнади за

накнади за полагање ванредних испита. На овој седници

Правилника о организацији и систематизацији радних

упису ученика у основну школу.  

 

Србија | 

267 |  muzika.valjevo@gmail.com 

и праћење квалитета 

предузимање мера за 

сарадника 

спровођење поступка за 

одржавани су  понедељком и 

активности у свим 

унутар и између одсека, 

стручних актива и 

позиционирања школе у 

измењеном саставу. Наиме, 

члана школског одбора 

годину орган управљања 

Ивана Симић и Снежана 

Лукић, Драган Крунић и 

Ана Томић-Кондић и 

ученичког парламента 

промена уследила је по 

 7. 10. 2016. године и од 28. 10. 

председник, Драган 

локалне самоуправе 

представници запослених 

и Ана Томић-Кондић 

Никола Тодоровић.  

одржана 15. септембра. 

на њој је разматран и 

годину, Извештај о раду 

годину, разматрана одлука 

накнади за изнајмљивање 

едници усвојене су и 

радних места и Измене 
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На седници одржаној 28. 

одбора и конституисања истог

Анекс Школског програма, Правила

извршен је и ребаланс Финансијског

Финансијски план школе за

године док је 26. 01. извршена

донет План набавки за 2017. 

Правилника о испитима.  

Пета седница школског одбора

њој је усвојен Финансијски извештај

одбор усвојио је Извештај о раду

о организацији и систематизацији

О годишњем одмору директора

 

• Савет родитеља

 

Конститутивна седница 

председника Савета изабрана

Димитријевић. На овој седници

за претходну школску годину

Годишњи план рада за школску

науке и технолошког развоја

васпитним установама разматрало

седници разматране су и понуде

осигурања”), а извршен је 

ученика (изабран Срђан Јанковић

Павловић), Тим за инклузивно

представника родитеља у Тиму

Трећа седница Савета, одржана

правилника о такмичењима и

у наредној школској години.
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одржаној 28. новембра, поред верификације мандата чланова

а истог, Школски одбор донео је Анекс Годишњег

програма, Правила понашања у МШ „Живорад Грбић

Финансијског плана за 2016. годину.  

школе за 2017. годину донет је на седници одржаној

извршена верификација донете одлуке, усвојен извештај

за 2017. годину и извршене Измене и допуне

школског одбора у школској 2016/17. години одржана

Финансијски извештај за 2016. годину, а на седници од

Извештај о раду директора школе и дао своју сагласност

систематизацији радних места.  

директора школе школски одбор одлучивао је 30. 

родитеља 

 Савета родитеља, одржана је 13 октобра

изабрана је Јасмина Јевтић, а за заменика

седници разматран је и извештај о утрошеном

годину, Извештај о раду школе за школску

школску 2016/17. годину. Поводом дописа министра

развоја који се односио на Правила понашања

разматрало се и питање увођења ђачких униформи

и понуде за осигурање ученика (изабрана је

извршен је и избор представника родитеља за Тим

Срђан Јанковић), Тим за здравствену заштиту 

инклузивно образовање (Јелена Томић-Димитријевић

у Тиму за сарадњу са породицом изабрана је

одржана је 27. јуна. Савет родитеља је разматрао

такмичењима и анализирао план активности везан за унапређивање

години. 
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мандата чланова школског 

Годишњег плана рада, 

Грбић”, Кућни ред, а 

ржаној 16. 01. 2017. 

усвојен извештај о попису, 

и допуне Статута и 

одржана је 27. 02. и на 

седници од 05. 04. школски 

сагласност на Правилник 

одлучивао је 30. јуна. 

октобра 2016. године За 

заменика Јелена Томић-

утрошеном „Ђачком динару” 

школску 2015/16. као и 

дописа министра просвете, 

понашања у образовно-

ђачких униформи. На овој 

изабрана је понуда „Дунав 

за Тим за безбедност 

заштиту ученика (Весна 

Димитријевић), а за 

изабрана је Мирјана Савић. 

је разматрао предлог 

за унапређивање рада 
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РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 У току извештајног периода

 

• Обавештавање ученик

школовање; 

• Разматрање односа и сарадње

• Организовање триб

предавачима и стру

према свим важним

младих у друштву; 

• Давање мишљења 

одбору, Савету род

школи, слободним 

манифестација учени

• Посета концертима 

културе у земљи. 

 

Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com

ПАРЛАМЕНТА  

периода, Ученички Парламент се бавио следећим

ика о питањима од посебног значаја за

и сарадње наставника и ученика; 

бина са осталим ученицима, наста

учним сарадницима, у циљу правилног п

м питањима везаним за живот и активно

 и предлога стручним органима, 

родитеља и директору о правилима по

 и ваннаставним активностима, орг

ченика у школи и ван ње и др. 

 и другим културним представама у инст

 

Србија | 

267 |  muzika.valjevo@gmail.com 

следећим питањима: 

ја за њихово 

тавницима, 

постављања 

ивно учешће 

 Школском 

онашања у 

организацији 

ституцијама 
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Табеларни приказ активности УП у извештајном

III 

Рад на квалитетнијој 

сарадњи  ученика и 

наставника 

УП 

Диркетор 

Педагог 

Наставници 

Ученици 

СМШ 

Семинар

Разговор

Састанак

 

 

Влада 

Арсић 

Педагог 

Настваници 

Ученици 

Трибина

   

IV 

   

   

Анализа успеха ученика 

на крају III 

класификационог периода 

ОС 

Ученици 

 

Разговор

Професионално и 

каријерно вођење ученика 

Педагог 

ОС 

Едукатори 

Разговор

Семинар

V 

Анализа учешћа ученика 

на такмичењима 

УП 

Педагог 
Дискусија

Анализа рада УП и 

евалуација 

УП 

Педагог 

Директор 

Анализа

Разговор

VI Израда извештаја рада УП 
УП 

Педагог 

Писано

извештавање
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у извештајном периоду   

Семинар 

Разговор 

Састанак УП 

„Комуникационе и презентационе 

вештине у области музичких и 

друштвено-хуманистичких 

предмета“ 

 

Трибина „Интернет насиље“  

 

Критеријуми за избор

набавку уџбеника 

 

Културно-забавни 

живот ученика 

осмишљавање 

активности 

 

Израда презентације

УП наше школе за сајт

Разговор 
 

 

Разговор 

Семинар  
 

Дискусија 
 

 

Анализа 

Разговор  
 

Писано 

извештавање  
 

 

Јачање сарадње и 

квалитетнијег односа 

наставника и ученика 

Одлука о посети опери 

 

избор и 
 

ученика – 
 

презентације 

за сајт 
 

Вредновање сопственог рада и 

учења и развијање критичког 

осврта на сопствени рад 

ученика 

Упознавање сопствених жеља 

и способности, писање 

професионалне биографије 

Квалитетно учешће ученика у 

избору такмичења на којима 

ће учествовати 

Критички осврт из 

перспективе ученика 

Усвојен извештај о раду УП 
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Истичем да је у овом периоду

школе- ученици. На иницијативу

реализовани су састанци на којима

остала питања везана за живот

реализоване управо захваљујући

Италију, посета Народном позоришту

 

КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ

 

Из средстава локалне самоуправе

извештајног периода средства

 

• израда звучне и топлотне

• израда степеништа на

• монтажа тракастих завеса

• израда паноа за учионице

локалне самоуправе) 

• набавка  рачунара и пројектора

динара и сопствена средства

• набавка књига за награђивање

• уплата котизације за

Републике Србије – средства

• организација и реализација

динара) 

• организација и реализација

(сопствена средства) 

• организација и реализација

процесу каријерног вођења

• поправке и штимовања

• Организација и реализација

(средства локалне самоу

• Организација и реализациј

(средства родитељског

• Реализација посете опери

родитељског динара)

• штампање промотивног

родитељског динара)

 

Овај период је изузетно важан

својим  донацијама помогну

извештајног периода, школа
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периоду видљиво унапређена комуникација на релацији

иницијативу директора школе уз константну подршку

састанци на којима су изношене примедбе ученика, њихови

за живот и рад у школи. Многе активности

захваљујући иницијативи ученика као што су стручно

Народном позоришту, реализовање концерата у Ваљевској

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

самоуправе, сопствених средстава и родитељског

средства су искоришћена за следеће намене: 

топлотне изолације у учионицама 5 и 6 

степеништа на улазу у школу (средства локалне самоуправе

стих завеса у ходницима школе (средства локалне

учионице теоретске и општеобразовне наставе

 

ара и пројектора за  кабинет информатике  (средства

сопствена средства) 

награђивање ученика – средства родитељског динара

котизације за такмичења ученика акредитована од 

средства родитељског динара 

реализација  концертне сезоне у школи  ( средства

реализација „masterclass“ програма Драгана

 

реализација  акредитованог семинара „Наставник

каријерног вођења и саветовања “ – (средства локалне самоуправе

штимовања школских инструмената (средства родитељског

реализација  такмичења  ХОРФЕСТ и Златне

локалне самоуправе и сопствена средства) 

реализација концертног гостовања у Београду

родитељског динара) 

посете опери „Боеми“ у Народном позоришту у Београду

динара) 

промотивног материјала за концерте и фестивале

динара) 

узетно важан  и због спремности разних привредних

помогну рад и  реализацију значајних програма

школа је добила донације у укупној вредности од
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на релацији директор 

константну подршку педагога 

њихови предлози и 

активности су покренуте и 

су стручно путовање у 

Ваљевској Гимназији. 

родитељског динара у току 

самоуправе) 

локалне самоуправе) 

општеобразовне наставе ( средства 

средства родитељског 

родитељског динара 

акредитована од стране МПНТР 

средства родитељског 

Драгана Средојевића 

Наставник и ученик у 

локалне самоуправе) 

родитељског динара) 

и Златне степенице 

Београду, у КЦ „Град“ – 

у Београду (средства 

фестивале (средства 

привредних субјеката да 

програма школе. У току 

вредности од 136 000динара 
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од  ХТД „Крушик“, предузећа

„МПК Трејд“, Златаре „WOG“.

Школи су дониране услуге и

инструмената и опреме „Lyra Style“, 

 

Коришћење финансијских 

унапређивање опремљености

које се у школи обављају али

животу града успела да изгради

бројних значајних актера града

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА

 

• Сарадња са ШУ Ваљево

У периоду од марта до септембра

директора школа  са начелницом

ученика у школи, и израда листа

годину. 

 

• Сарадња са Градом 

 

Директорка школе је у току

друштвених делатности, Зором

школе за период 2018 – 2020. 

присуствовала је и састанцима

на тему организације и реализације

Ваљевска музичка школа је 

манифестацијама које је Град

наших средњошколаца на свечаној

 

• Сарадња са културним

Школа је у овом периоду 

Најзапаженији су били концерти

ученика  школе на програмима

изложбама у организацији ИУС

Ненадовић“и циклус концерата

који је реализован под именом

 

• Сарадња са средњим

Вишегодишња успешна сарадња

периоду март – септембар 2017
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предузећа „Инграп Омни“, „Кинг Комерц“, „Урбан

 „WOG“. 

услуге и поклони  агенције „Актер Дизајн“ ,  продавнице

ra Style“, књижаре „ПРИНТЕКС“ и  пекаре

финансијских средстава јасно доказује   динамику

опремљености и услова реализације наставе, широку палету

обављају али и  имиџ школе који је она присуством

изгради а који је препознат као изузетно квалитетан

актера града. 

ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Ваљево 

септембра, директорка школе присуствовала је

начелницом школске управе. Теме састанака су  

израда листа потреба и вишкова запослених за школску

 

у току овог периода остварила састанке са

Зором Бојичић на тему израде инвестиционог

2020. година. У току извештајног периода, директорка

састанцима са градским већником  за културу, Дејаном

реализације фестивала  „АРТ ФЕСТ“.  

школа је у току извештајног периода активно учествовала

је Град организовао, при чему је свакако најзначајнији

на свечаној академији поводом прославе Дана Града

културним  институцијама 

периоду сарађивала са свим културним институцијама

концерти ученика у Народном Музеју, концерти

програмима у организацији Центра за културу

организацији ИУС „Трнавац“, бројни програми библиотеке

концерата наших матураната у Модерној галериј

именом „Музикална галерија“. 

средњим школама 

сарадња са ваљевским средњим школама је

септембар 2017.  
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“, „Урбан Техникс“ , 

продавнице музичких 

пекаре „Тофиловски“. 

динамику рада школе, 

широку палету  активности 

присуством у културном 

квалитетан од стране 

присуствовала је на два  састанка  

 биле : безбедност 

за школску 2017/2018 

састанке са  начелницом 

инвестиционог плана  музичке 

периода, директорка школе 

Дејаном Богојевићем 

учествовала на свим 

најзначајнији  наступ 

Дана Града.   

институцијама у граду. 

концерти професора и 

културу, наступи на 

библиотеке „Љубомир 

галерији у мају месецу 

школама је  настављена и у 
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Сарадња са Ваљевском гимназијом

Развијена концертна активност

препознатљивост  одличне комуникације

и била је изражена у претходним

сезони „Време је за класику

концертне активности у ваљевској

креирању музичке слике града

у реализацији наших фестивала

 

Сарадња са Техничком школом

И ове школске године, ученици

„Ноћи музеја“ у организацији

 

Сарадња са Економском школом

Ове школске године, у свечаним

ученици музичке школе. Остварена

  

 

• Сарадња са основним

 

У  мају 2017. године, у сарадњи

Максимовић“) реализован је

разреда основних школа у

пријемних испита. 

 

• Сарадња са ЗМБШС

 

У току извештајног периода

такмичењу и 51. фестивалу музичких

такмичења је ЗМБШС.  

 

• Сарадња са музичким

Професори музичких академија

ХОРФЕСТА (др Драгана Јовановић

Будински, Никола Алексић

Марјановић). 

 

 

 

Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија

www.muzika.edu.rs | +381 (14) 222-267 |  muzika.valjevo@gmail.com

Ваљевском гимназијом 

активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  

одличне комуникације МШ „Живорад Грбић“ и Ваљевске

претходним месецима. Присуство гимназијалаца

класику“ такође је доказ одличне сарадње и значаја

ваљевској музичкој школи као водећег сегмента

слике града. Са поносом истичем и партнерство Ваљевске

ивала „ХОРФЕСТ“ и „Златне степенице“. 

школом 

ученици музичке школе су учествовали у реализаци

организацији Техничке школе. 

Економском школом 

у свечаним програмима Еконмске школе учествовали

Остварена је  и успешна сарадња и са рестораном

основним школама 

сарадњи са ваљевским основним школама (изузев

реализован је циклус од три концерта намењен ученицима

школа у циљу промоције рада музичке школе

ЗМБШС  

периода, МШ „Живорад Грбић“ учествовала је

фестивалу музичких школа одржаног у Зрењанину. Организатор

музичким академијама 

академија Новог Сада и Београда учествовали су

Драгана Јовановић) и такмичења гудача „Златне степенице

Алексић, Марко Јосифоски, Срђан Сретеновић
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гимназије  је  најзначајнија 

и Ваљевске гимназије 

гимназијалаца на концертној 

сарадње и значаја неговања 

сегмента учествовања у  

партнерство Ваљевске гимназије 

реализацији програма 

школе учествовали су и 

рестораном „Златибор“ . 

изузев ОШ „Десанка 

намењен ученицима другог 

школе и предстојећих 

учествовала је на Републичком 

Зрењанину. Организатор оба 

овали су у раду жирија 

Златне степенице“ (Михал 

Сретеновић, Немања 
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• Сарадња са музичким

У априлу месецу, реализован

школе под именом „Генерална

намеравамо да наставимо и у

• Сарадња са осталим

У  току извештајног периода

привредним субјектима у граду

програма школе и побољшање

000 динара у виду донација 

степенице“.  

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

• Промоција рада школе

Динамика и резултати рада ученика

константно презентовани на сајту

прилог у виду новинских чланака

гостовања као и теливизијских

У овом периоду и евидентна

али и пораст интересовања медија

бројним програмима који се

резултатима које ученици и професори

• Сарадња са родитељима

У овом периоду, директор

директора школе, разредним

члановима педагошког колегијума

родитељима ученика.Теме састанака

музичких школа у Зрењанину

ученика средње школе у школској

школе  за изборне предмете у
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музичким школама 

реализован је заједнички концерт са МШ „Вук Караџић

Генерална проба“. Ово је трећи програм сарадње

наставимо и у току 2017/2018 године.  

осталим институцијама 

периода, директорка школе је реализовала бројне

у граду чији је циљ био обезбеђивање донација

побољшање услова рада школе што је резултирало са

 намењених  реализацији фестивала „ХОРФЕСТ

школе 

рада ученика и професора школе су у периоду март

презентовани на сајту школе, facebook страници школе, и 

новинских чланака, текстова на градским порталима

теливизијских и радијских прилога.  

евидентна је појачана присутност школе у медијском

ња медија за рад МШ „Живорад Грбић“ што

који се  креирају  унутар институције и ван ње

ученици и професори школе постижу на такмичењима

родитељима 

иректор школе је у сарадњи са педагогом школе

разредним старешинама одељења средње музичке

ог колегијума,  остварила два   колективна

Теме састанака су биле: организација путовања

Зрењанину и информације  о планираном стручном

у школској 2017/2018. као и изјашњавање

предмете у школској 2017/2018.  
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Вук Караџић“ у сали 

сарадње две школе који 

реализовала бројне састанке са 

донација за реализацију 

резултирало са цифром од 134 

ХОРФЕСТ“ и „Златне 

периоду март – септембар, 

школе, и кроз 51  медијски 

порталима и телевизијских 

медијском простору Града 

што се да објаснити 

ван ње, као и сјајним 

такмичењима. 

школе, помоћником 

средње музичке школе и 

колективна састанка са 

ња  на 51. фестивал 

стручном путовању 

изјашњавање ученика средње 
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• Организациони послови

На пољу организације школских

помоћ  помоћника и педагога

секретара школе, шефа рачуноводства

периоду обављала следеће послове

• Организација послова

• организација концертне

• организација masterclass 

• организација семинара

• организација трибина

• организација промоције

разреда основне музичке

• организација промоције

• организација активности

• организација  активности

Зрењанину 

• организација концертних

• организација фестивала

• организација међународног

• организација промотивних

• организација концертног

другог разреда основних

• организација концертног

Модерном Галеријом

• организација активности

• организација активности

• организација концерта

Караџић“ и МШ „Живорад

• организација концерта

Трагом Златних степеница

• организација активности

- Пфафенхофен 
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послови 

школских и ваншколских активности, директорка

педагога школе, разредних  старешина  одељења

рачуноводства  и представника педагошког колегијума

послове: 

послова у оквиру редовних школских активности

концертне сезоне „Време је за класику“ 

 masterclass програма 

семинара за стручно усавршавање наставника 

трибина за ученике  средње школе 

промоције рада средње музичке школе за ученике

музичке школе 

промоције рада школе 

активности везаних за републичко такмичење ЗМБШС

активности везаних за учешће на 51. фестивал

концертних програма  ученика ван школе  

фестивала хорова „ХОРФЕСТ“ 

међународног такмичења гудача „Златне Степенице

промотивних активности везаних за пријемни испит

онцертног програма „Концерти у подне“ намењеног

основних школа 

концертног програма „Музикална галерија“ 

Галеријом 

активности везаних за прославу Дана школе 

активности везаних за Завршну свечаност школе 

концерта „Генерална проба“, програма сарадње

Живорад Грбић“ 

концерта ученика музичке школе у КЦ „Град

степеница 

активности везаних за сарадњу са Друштвом пријатељства
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директорка школе је уз 

одељења средње школе, 

педагошког колегијума у  овом 

активности 

за ученике завршних 

такмичење ЗМБШС 

фестивалу  ЗМБШС у 

Степенице“ 

пријемни испит у ОМШ 

намењеног ученицима 

галерија“ у сарадњи са 

 

сарадње МШ „Вук 

Град“ у Београду – 

пријатељства Ваљево 






