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Увод 

 

У  периоду од 1. септембра 2016. до 1. марта 2017. 

у  МШ „Живорад Грбић“ обележио је велики број јавних наступа ученика у школи и ван 

ње, реализација концертне сезоне „Време је за класику“, 

универзитетских професора, успешно реализована такмичења „ВАРТ 2016“ и „ 19. 

међународни сусрети флаутиста 

усавршавања запослених . Ово је свакако период у коме је приметна и једна 

развијенија активност ученика школе по питању

пратећих садржаја, врло значајних за њихов професионални и уметнички развој. 

Такође, у овом периоду је била и врло видљива

граду али и у земљи и региону

квалитета  услова и опреме неопходних за што успешнији рад.

наставне године,  испуњен је и значајним признањима на такмичењима у земљи

(укупно 85 награда)  као и концертним гостовањима ученика школе али и стручним 

путовањима у земљи и иностранству. 
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периоду од 1. септембра 2016. до 1. марта 2017. године,  школску 2016/2017. годину 

МШ „Живорад Грбић“ обележио је велики број јавних наступа ученика у школи и ван 

ње, реализација концертне сезоне „Време је за класику“, masterclass програми 

их професора, успешно реализована такмичења „ВАРТ 2016“ и „ 19. 

међународни сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“ и разни облици стручног 

Ово је свакако период у коме је приметна и једна 

развијенија активност ученика школе по питању креирања програма рада школе и 

пратећих садржаја, врло значајних за њихов професионални и уметнички развој. 

Такође, у овом периоду је била и врло видљива сарадња са разним институцијама у 

и региону. Реализовани су и послови на пољу поб

квалитета  услова и опреме неопходних за што успешнији рад. „Мирнији“ период 

испуњен је и значајним признањима на такмичењима у земљи

као и концертним гостовањима ученика школе али и стручним 

и иностранству. Оно чиме се можемо похвалити
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школску 2016/2017. годину 

МШ „Живорад Грбић“ обележио је велики број јавних наступа ученика у школи и ван 

програми 

их професора, успешно реализована такмичења „ВАРТ 2016“ и „ 19. 

и разни облици стручног 

Ово је свакако период у коме је приметна и једна 

креирања програма рада школе и 

пратећих садржаја, врло значајних за њихов професионални и уметнички развој. 

са разним институцијама у 

. Реализовани су и послови на пољу побољшања 

„Мирнији“ период 

испуњен је и значајним признањима на такмичењима у земљи 

као и концертним гостовањима ученика школе али и стручним 

Оно чиме се можемо похвалити, јесте  у великом 
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проценту, успешна реализација годишњег плана рада школе везаног за извештајни 

период  што потврђује присуство и визије и планирања и једног организованог рада 

школе, тимски усмереног на унапре

локалној заједници и земљи.

 

• Програмирање и планирање рада школе

У првој половини септембра, усвојени су 

распореди дежурства наставника и ученика. Формирани су тимови за с

усавршавање, самовредновање, тим за заштиту и безбедност ученика, тим за сарадњу 

са породицом, тим за заштиту животне средине. Конституисани су Савет родитеља и 

Ученички парламент. У току извештајног периода, у оквиру процеса  реализације 

самовредновања обрађене су две   кључне

рада школе).  Допуњен је и Школски програм МШ „Живорад Грбић“.

У току извештајног периода, била је врло изражена флуктуација наставног кадра. Треба 

истаћи промену на радним местима:

- наставник виолине ИО Лајковац ( Након отказа Милене Рајковић, посао је 

преузела Александра Марковић)

- наставник виолончела ( На радном месту  већ одсутне због трудничког 

боловања, Ирине Васиљевић Дамљановић, а након отказа, наставила је да ради 

Јована Радојковић) 

- наставник италијанског језика 

Ана Гајић) 

- корепетитор ( Запослену Сању Кнежевић Гавриловић је

одсуства  заменила Андријана Божић)

- корепетитор ( Запосленог Бојана Марјановића је због 

усавршавање на Џез академији у Ослу) заменила Ана Пејовић )

 

- Остале активности су реализоване у складу са годишњим планом рада школе.

 

• План дежурства наставника и ученика

Дежурства наставника и ученика реализована су по предвиђеном распор

циљу транспарентности обавезе дежурства

картице за дежурне запослене и дежурне ученике.

 

• План стручног усавршавања
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проценту, успешна реализација годишњег плана рада школе везаног за извештајни 

период  што потврђује присуство и визије и планирања и једног организованог рада 

тимски усмереног на унапређење квалитета рада школе али и њене позиције у 

локалној заједници и земљи. 

Програмирање и планирање рада школе 

У првој половини септембра, усвојени су  План рада школе, распореди часова и 

дежурства наставника и ученика. Формирани су тимови за с

усавршавање, самовредновање, тим за заштиту и безбедност ученика, тим за сарадњу 

са породицом, тим за заштиту животне средине. Конституисани су Савет родитеља и 

Ученички парламент. У току извештајног периода, у оквиру процеса  реализације 

обрађене су две   кључне области: Школски програм и годишњи план 

опуњен је и Школски програм МШ „Живорад Грбић“. 

У току извештајног периода, била је врло изражена флуктуација наставног кадра. Треба 

истаћи промену на радним местима: 

авник виолине ИО Лајковац ( Након отказа Милене Рајковић, посао је 

преузела Александра Марковић) 

наставник виолончела ( На радном месту  већ одсутне због трудничког 

боловања, Ирине Васиљевић Дамљановић, а након отказа, наставила је да ради 

наставник италијанског језика ( Након отказа Живке Васић, посао је преузела 

корепетитор ( Запослену Сању Кнежевић Гавриловић је због породиљског 

заменила Андријана Божић) 

корепетитор ( Запосленог Бојана Марјановића је због одсуства (стручно 

усавршавање на Џез академији у Ослу) заменила Ана Пејовић )

Остале активности су реализоване у складу са годишњим планом рада школе.

План дежурства наставника и ученика 

Дежурства наставника и ученика реализована су по предвиђеном распор

циљу транспарентности обавезе дежурства, израђене су идентификационе 

картице за дежурне запослене и дежурне ученике. 

План стручног усавршавања 

 

Србија | 

267 |  muzika.valjevo@gmail.com 

проценту, успешна реализација годишњег плана рада школе везаног за извештајни 

период  што потврђује присуство и визије и планирања и једног организованог рада 

ђење квалитета рада школе али и њене позиције у 

План рада школе, распореди часова и 

дежурства наставника и ученика. Формирани су тимови за стручно 

усавршавање, самовредновање, тим за заштиту и безбедност ученика, тим за сарадњу 

са породицом, тим за заштиту животне средине. Конституисани су Савет родитеља и 

Ученички парламент. У току извештајног периода, у оквиру процеса  реализације 

грам и годишњи план 

 

У току извештајног периода, била је врло изражена флуктуација наставног кадра. Треба 

авник виолине ИО Лајковац ( Након отказа Милене Рајковић, посао је 

наставник виолончела ( На радном месту  већ одсутне због трудничког 

боловања, Ирине Васиљевић Дамљановић, а након отказа, наставила је да ради 

( Након отказа Живке Васић, посао је преузела 

због породиљског 

одсуства (стручно 

усавршавање на Џез академији у Ослу) заменила Ана Пејовић ) 

Остале активности су реализоване у складу са годишњим планом рада школе. 

Дежурства наставника и ученика реализована су по предвиђеном распореду. У 

израђене су идентификационе 
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У току извештајног периода је формиран тим за стручно усавршавање, израђен 

и усвојен годишњи план за школ

реализоване су следеће активности:

септембар: 

1. формиран тим за стручно усавршавање

2. израђен план стручног усавршавања за школску 2016/2017

3. израђен план концертне сезоне „Време је за класику“

4. реализовано концертно гостовање 

Велењу 

октобар: 

1. реализован циклус концерата „Концерти за предшколце“ намењен 

предшколцима ваљевских вртића

2. реализована два концерта у оквиру концертне сезоне „Време је за класику“ 

(Концерт добродошлице, концерт виолинског

3. реализовано концертно гостовање

новембар: 

1. реализован семинар проф. Зорана Крајишника за ученике основне и средње 

школе и професоре одсека гитаре

2. реализована три концерта  у оквиру концертне сезоне (

прославе Дана просветних радника, Концерт Зорана Крајишника, Концерт 

ансамбла „Барокни Витраж“ )

3. дефинисан план промоције одсе

заинтересоване за упис у средњу школу

4. реализован семинар „комуникационе и презента

музичких и друштвено хуманистичких наука“ аут

проф. Данијеле Кличковић, акредитован од стране ЗУОВ 

5.  Реализована презентација новог правилника о стручном усавршавању

 

           децембар: 

1. реализовано гостовање

2. реализоване промоције свих одсека у средњој музичкој школи

3. реализоване полугодишње смотре на свим одсецима

4. реализована три концерта у оквиру концертне сезоне ( концерт ВАРТ 2016, 

концерт „Блиски сусрет музикалне врсте“ и

5. реализовано такмичење гитариста „ВАРТ 2016“

јануар: 
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У току извештајног периода је формиран тим за стручно усавршавање, израђен 

и усвојен годишњи план за школску 2016/2017 а у складу са планом 

следеће активности: 

формиран тим за стручно усавршавање 

израђен план стручног усавршавања за школску 2016/2017 

израђен план концертне сезоне „Време је за класику“ 

реализовано концертно гостовање школе на дечјем фестивалу „ПИКА“ у 

реализован циклус концерата „Концерти за предшколце“ намењен 

предшколцима ваљевских вртића 

реализована два концерта у оквиру концертне сезоне „Време је за класику“ 

(Концерт добродошлице, концерт виолинског дуа „Процес“)

реализовано концертно гостовање школе  у МШ „Вук Караџић“ у Лозници

реализован семинар проф. Зорана Крајишника за ученике основне и средње 

и професоре одсека гитаре 

реализована три концерта  у оквиру концертне сезоне ( Концерт поводом 

прославе Дана просветних радника, Концерт Зорана Крајишника, Концерт 

ансамбла „Барокни Витраж“ ) 

дефинисан план промоције одсека за ученике завршних разреда 

заинтересоване за упис у средњу школу 

реализован семинар „комуникационе и презентационе вештине у области 

музичких и друштвено хуманистичких наука“ аутора др Ире Проданов 

проф. Данијеле Кличковић, акредитован од стране ЗУОВ –а

Реализована презентација новог правилника о стручном усавршавању

реализовано гостовање МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења

реализоване промоције свих одсека у средњој музичкој школи

реализоване полугодишње смотре на свим одсецима 

реализована три концерта у оквиру концертне сезоне ( концерт ВАРТ 2016, 

концерт „Блиски сусрет музикалне врсте“ и Новогодишњи концерт)

реализовано такмичење гитариста „ВАРТ 2016“ 
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У току извештајног периода је формиран тим за стручно усавршавање, израђен 

складу са планом 

 

школе на дечјем фестивалу „ПИКА“ у 

реализован циклус концерата „Концерти за предшколце“ намењен 

реализована два концерта у оквиру концертне сезоне „Време је за класику“ 

дуа „Процес“) 

у МШ „Вук Караџић“ у Лозници 

реализован семинар проф. Зорана Крајишника за ученике основне и средње 

Концерт поводом 

прославе Дана просветних радника, Концерт Зорана Крајишника, Концерт 

ка за ученике завршних разреда 

ционе вештине у области 

ора др Ире Проданов и 

а 

Реализована презентација новог правилника о стручном усавршавању 

МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења 

реализоване промоције свих одсека у средњој музичкој школи 

реализована три концерта у оквиру концертне сезоне ( концерт ВАРТ 2016, 

Новогодишњи концерт) 
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1. реализовано самовредновање прве изабране области за школску 2016/2017

2. реализована два концерта у оквиру концертне сезоне 

Светосавски концерт)

         фебруар: 

1. реализован семинар проф. Наташе Митровић за ученике и професоре 

клавирског одсека школе

2. реализовани 19. сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“

 

У току извештајног периода, реализовани су и интерни и јавни часови у складу 

са годишњим плановима рада одсека

ученика у школи, 3 концерта професора у школи,  22 наступа 

наступа професора у свим културним ин

гостовања у иностранству, 

усавршавања  по индивидуалном избору

професора школе у раду жирија музичких такмичења

 

• Педагошка документација и матичне књиге

У току извештајног периода, сва педагошка документација је редовно вођена и 

прегледана у току првог 

стручних актива. На крају првог полугодишта, педагог школе је извршила 

редован преглед дневника у школи.

 

• Посета часовима 

У току извештајног периода, директор школе је са педагогом школе и 

шефовима стручних акт

посећени са циљем праћења припремљености за час, педагошке 

документације, методике рада, комуникације између ученика и наставника и 

опште атмосфере у току одвијања наставе.

Поред посете часовима, директор

педагошко инструктивног рада.

• Праћење рада приправника у виду обиласка наставе, индивидуалних 

разговора, разговора 

• Праћење рада младих наставника

тимске сарадње, сталн

комуникацији са родитељима ученика

• Инсистирање на развијању иницијативе и иновације наставног процеса 

кроз креирање промотивних активности одсека, тематских концерата, 

доделе задатака у организацији разних на

активности 
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реализовано самовредновање прве изабране области за школску 2016/2017

реализована два концерта у оквиру концертне сезоне (концерт Елене Медић, 

Светосавски концерт) 

реализован семинар проф. Наташе Митровић за ученике и професоре 

клавирског одсека школе 

реализовани 19. сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ 

У току извештајног периода, реализовани су и интерни и јавни часови у складу 

са годишњим плановима рада одсекаи то: 31 интерни час и 20 концерата 

3 концерта професора у школи,  22 наступа  

професора у свим културним институцијама у граду, 3 концертна 

вања у иностранству,  учествовања  запослених на семинарима стручног 

ња  по индивидуалном избору  ван установе и учествовања

професора школе у раду жирија музичких такмичења. 

Педагошка документација и матичне књиге 

У току извештајног периода, сва педагошка документација је редовно вођена и 

прегледана у току првог полугодишта од стране педагога школе и шефова 

. На крају првог полугодишта, педагог школе је извршила 

редован преглед дневника у школи. 

У току извештајног периода, директор школе је са педагогом школе и 

шефовима стручних актива, присуствовао настави на  пет часова. Часови су

посећени са циљем праћења припремљености за час, педагошке 

документације, методике рада, комуникације између ученика и наставника и 

опште атмосфере у току одвијања наставе. 

Поред посете часовима, директор школе се активно бавила и другим облицима 

педагошко инструктивног рада. 

раћење рада приправника у виду обиласка наставе, индивидуалних 

разговора, разговора са ментором 

раћење рада младих наставника и усмеравање њиховог рада у смеру 

тимске сарадње, сталне консултације са старијим колегама и израћеној 

комуникацији са родитељима ученика 

нсистирање на развијању иницијативе и иновације наставног процеса 

кроз креирање промотивних активности одсека, тематских концерата, 

доделе задатака у организацији разних наставних и ваннаставних 
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реализовано самовредновање прве изабране области за школску 2016/2017 

(концерт Елене Медић, 

реализован семинар проф. Наташе Митровић за ученике и професоре 

У току извештајног периода, реализовани су и интерни и јавни часови у складу 

31 интерни час и 20 концерата 

 ученика и 8 

3 концертна 

запослених на семинарима стручног 

ван установе и учествовања 

У току извештајног периода, сва педагошка документација је редовно вођена и 

полугодишта од стране педагога школе и шефова 

. На крају првог полугодишта, педагог школе је извршила 

У току извештајног периода, директор школе је са педагогом школе и 

астави на  пет часова. Часови су 

посећени са циљем праћења припремљености за час, педагошке 

документације, методике рада, комуникације између ученика и наставника и 

школе се активно бавила и другим облицима 

раћење рада приправника у виду обиласка наставе, индивидуалних 

и усмеравање њиховог рада у смеру 

е консултације са старијим колегама и израћеној 

нсистирање на развијању иницијативе и иновације наставног процеса 

кроз креирање промотивних активности одсека, тематских концерата, 

ставних и ваннаставних 
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• инсистирање на успостављању континуитета у сарадњи са 

универзитетским професорима у циљу сталног стручног усавршавања

• праћење вођења школске документације

 

 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА

 

• Наставничко веће

У извештајном периоду одржа

Наставничко веће се бавило следећим питањима:

• разматрање годишњег извештаја школе за 2015/2016 и разматрањем годишњег 

плана рада школе за 2016/2017

• разматрањем остварености школског развојног плана

• разматрањем плана уписа за школску 2017/2018 годину

• унапређивањем васпитно образовног рада школе

• процесом самовредновања ( планирана област за прво полугодиште 2016/2017)

• сарадњом са родитељима

• сарадњом са осталим институцијама у граду, земљи и иностранству ради 

подизања квалитета и динамике рада школе и унапређивања позитивног имиџа 

школе 

• информисање наставника и договор око реализације свих образовно васпитних 

активности и јавне и културне делатности школе

• реализација програма стручног усавршавања

• План реализације такмич

Тахир Куленовић“ 

 

• Одељенска већа 

 

Седнице одељенских већа биле су посвећене

ученика, као и могућностима подизања нивоа квалитета њиховог знања. 

Директорка школе је инсистирала на редовној реализацији допунске и додатне 

наставе, на редовној комуникацији са родитељима

проблема по питању и

информисању ученика и родитеља о свим активностима у школи кроз 

пласирање информација на сајту школе, facebook страници школе, у књизи 

обавештења и огласним таблама школе.

 

• Педагошки колегијум 

 

У периоду од септембра до марта месеца педагошки колегијум су чинили:
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инсистирање на успостављању континуитета у сарадњи са 

универзитетским професорима у циљу сталног стручног усавршавања

праћење вођења школске документације 

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 

Наставничко веће 

У извештајном периоду одржане су  четири  седнице наставничког већа. 

Наставничко веће се бавило следећим питањима: 

разматрање годишњег извештаја школе за 2015/2016 и разматрањем годишњег 

плана рада школе за 2016/2017 

разматрањем остварености школског развојног плана 

а уписа за школску 2017/2018 годину 

унапређивањем васпитно образовног рада школе 

процесом самовредновања ( планирана област за прво полугодиште 2016/2017)

сарадњом са родитељима 

сарадњом са осталим институцијама у граду, земљи и иностранству ради 

квалитета и динамике рада школе и унапређивања позитивног имиџа 

информисање наставника и договор око реализације свих образовно васпитних 

активности и јавне и културне делатности школе 

реализација програма стручног усавршавања 

План реализације такмичења гитаре „ВАРТ 2016“ и  „19. сусрета флаутиста  

Седнице одељенских већа биле су посвећене праћењу успеха и владања 

ученика, као и могућностима подизања нивоа квалитета њиховог знања. 

Директорка школе је инсистирала на редовној реализацији допунске и додатне 

вној комуникацији са родитељима ради превазилажења 

проблема по питању изостајања са наставе и благовременом и транспарентном 

информисању ученика и родитеља о свим активностима у школи кроз 

пласирање информација на сајту школе, facebook страници школе, у књизи 

обавештења и огласним таблама школе. 

у од септембра до марта месеца педагошки колегијум су чинили:
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инсистирање на успостављању континуитета у сарадњи са 

универзитетским професорима у циљу сталног стручног усавршавања 

не су  четири  седнице наставничког већа. 

разматрање годишњег извештаја школе за 2015/2016 и разматрањем годишњег 

процесом самовредновања ( планирана област за прво полугодиште 2016/2017) 

сарадњом са осталим институцијама у граду, земљи и иностранству ради 

квалитета и динамике рада школе и унапређивања позитивног имиџа 

информисање наставника и договор око реализације свих образовно васпитних 

ења гитаре „ВАРТ 2016“ и  „19. сусрета флаутиста  - 

праћењу успеха и владања 

ученика, као и могућностима подизања нивоа квалитета њиховог знања. 

Директорка школе је инсистирала на редовној реализацији допунске и додатне 

ради превазилажења 

зостајања са наставе и благовременом и транспарентном 

информисању ученика и родитеља о свим активностима у школи кроз 

пласирање информација на сајту школе, facebook страници школе, у књизи 

у од септембра до марта месеца педагошки колегијум су чинили: 
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мр Сузана Радовановић 

Славиша Јездимировић 

Виолета Огњеновић –

мр Снежана Стевановић 

Милица Продановић 

Јадранка Обрадовић/ Милица Ст

теоретских предмета

Светлана Дујаковић –

Даница Рашковић – координатор ИО Лајковац

Александар Буркерт  

Владимир Обрадовић 

Милош Поповић – шеф одсека

 

У току извештајног периода одржано је тринаест састанака. Састанци су 

коришћени за прављење што прецизнијег недељног плана активности у свим 

сегментима рада. Ови састанци су унапредили организацију унутар и између 

одсека, довели до активније комуникације и већег броја састанака стручних 

актива, и иницирали многе додатне активности значајне за унапређивање 

квалитета рада школе.

 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

 

• Школски одбор 

У првом полугодишту школске 2016/2017 године, школски одбор 

четири седнице. 

15. септембар – Усвајање извештаја о раду школе за школску 2015/2016

извештаја о раду директора школе, доношење Плана рада за школску 

2016/2017, Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

радних места, Измене и д

28. новембар – верификација мандата ч

конституисање школског одбора, доношење правила понашања, кућни ред 

школе, ребаланс финансијског плана 

16. јануар – доношење финансијског плана за 2017. г

26. фебруар  – извештај о попису; доношење плана набавки за 2017. годину, 

измене и допуне правилника о испитима
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мр Сузана Радовановић – Перић  

Славиша Јездимировић – помоћник директора 

– педагог школе 

Снежана Стевановић – шеф одсека гудача 

Милица Продановић – шеф одсека клавира 

нка Обрадовић/ Милица Степановић Бабамилкић – шеф одсека 

теоретских предмета 

– шеф одсека општеобразовне наставе 

координатор ИО Лајковац 

Александар Буркерт  - шеф одсека дувача 

Владимир Обрадовић – шеф одсека хармонике 

шеф одсека гитаре 

У току извештајног периода одржано је тринаест састанака. Састанци су 

коришћени за прављење што прецизнијег недељног плана активности у свим 

сегментима рада. Ови састанци су унапредили организацију унутар и између 

довели до активније комуникације и већег броја састанака стручних 

актива, и иницирали многе додатне активности значајне за унапређивање 

квалитета рада школе. 

РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

У првом полугодишту школске 2016/2017 године, школски одбор 

Усвајање извештаја о раду школе за школску 2015/2016

извештаја о раду директора школе, доношење Плана рада за школску 

2016/2017, Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

радних места, Измене и допуне Правилника о упису ученика у ОМШ

верификација мандата чланова школског одбора и 

конституисање школског одбора, доношење правила понашања, кућни ред 

школе, ребаланс финансијског плана  

доношење финансијског плана за 2017. годину 

извештај о попису; доношење плана набавки за 2017. годину, 

измене и допуне правилника о испитима 
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шеф одсека 

У току извештајног периода одржано је тринаест састанака. Састанци су 

коришћени за прављење што прецизнијег недељног плана активности у свим 

сегментима рада. Ови састанци су унапредили организацију унутар и између 

довели до активније комуникације и већег броја састанака стручних 

актива, и иницирали многе додатне активности значајне за унапређивање 

У првом полугодишту школске 2016/2017 године, школски одбор одржао је 

Усвајање извештаја о раду школе за школску 2015/2016, 

извештаја о раду директора школе, доношење Плана рада за школску 

2016/2017, Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

опуне Правилника о упису ученика у ОМШ 

ланова школског одбора и 

конституисање школског одбора, доношење правила понашања, кућни ред 

извештај о попису; доношење плана набавки за 2017. годину, 
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• Савет родитеља 

 

13.10. 2016. – конституисање саве

ђачком динару, разматрање извештаја о раду 

школе, разматрање правилника о понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика. 

 

РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

 У току извештајног периода
 

• Обавештавање учен

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. 

 

 

 

 Програм 

 
Промоција 

друштвене групе 

Друштва истражвача 

„Владимир Мандић 

Манда“ Ваљево 

 ЧОЗ у I разреду – 

избор представника 

за УП 

 ЧОЗ у I разреду – 

Правила понашања у 

школи 

 Здрави стилови 

живота 
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конституисање савета; разматрање извештаја о утрош

ђачком динару, разматрање извештаја о раду школе и годишњег плана рада 

школе, разматрање правилника о понашању ученика, запослених и родитеља 

РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

периода, Ученички Парламент се бавио следећим

ника о питањима од посебног значаја за

и сарадње наставника и ученика; 

бина са осталим ученицима, наста

учним сарадницима, у циљу правилног по

м питањима везаним за живот и активно

 и предлога стручним органима, 

у родитеља и директору о правилима по

им и ваннаставним активностима, орг

ченика у школи и ван ње и др. 

 и другим културним представама у инст

Датум и 

време 

Реализатор Присутни

15.9.2016. 

13:10 

Матеја 

Манојловић и .... 

Проф. Наташа 

Кристић

Педагог школе

Ученици I разреда 

СМШ 

 

23.09.2016 

  

7.10.2016. 

  

13.10.2016 Патронажна 

служба Дома 

Педагог школе

Ученици  СМШ
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та; разматрање извештаја о утрошеном  

школе и годишњег плана рада 

школе, разматрање правилника о понашању ученика, запослених и родитеља 

следећим питањима: 

ја за њихово 

тавницима, 

остављања 

ивно учешће 

 Школском 

онашања у 

, организацији 

ституцијама 

Присутни  

Проф. Наташа 

Кристић 

Педагог школе 

Ученици I разреда 

 

 

 

 

Педагог школе 

Ученици  СМШ 
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Пројекција филма 

„Никад хероин“ 

 Семинар: 

Комуникационе и 

презентационе 

вештине у области 

музичких и 

друштвено-

хуманистичких 

предмета 

 

Промоције рада  

одсека  у СМШ 

поводом предстојећег 

уписа 

 
Радионица на тему: 

Антидискриминација 

 

Превенција 

репродуктивног 

здравља младих 

 

Радионица на тему: 

Борба против сиде 

 

Трибина на тему: 

„Музичко образовање 

у Словенји и Србији – 

сличности и разлике 

 Анкетирање ученика 

о слободним 

активностима 

 Трибина о интернет 

насиљу 

У оквиру пројекта 

„Сто школа за 

детињство без бола“ 

Живорад Грбић“| Карађорђева 122 | 14000 Ваљево | Србија

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

здравља 

31.10.2016. 

18:20 Педагог школе 

Проф. Дражен 

Кујунџић и 

ученици СМШ

1.11.2016. 

др Ира 

Проданов  

 

проф. Данијела 

Кличковић 

Наставници и 

ученици СМШ

поводом предстојећег 

 

децембар 

2016 

директор 

школе, 

помоћник 

директора 

школе, 

педагог,стручни 

активи у школи, 

ученици средње 

школе 

Наставници, 

ученици завршних 

разреда ОМШ, 

 

29.11.2016. 

14:00 Ана Благојевић 

Педагог школе

Ученици I разреда 

СМШ 

8.12.2016. 

12:20 

Завод за јавно 

здравље 

Ваљево 

Славица 

Филиповић 

Проф. Наташа 

Кристић

Педагог школе

Ученици I, II IV 

разреда СМШ

15.12.2016. 

11:45 

Александар 

Томић 

„Omladina 

JAZAS“ 

Ученици СМШ 

настава 

грађанског 

васпитањаа

„Музичко образовање 

16.12.2016. 

10:00 

Директори 

школа Ваљева и 

Велења 

Диркетор 

школеОдељенске 

старешине и 

ученици СМШ

Педагог

Наставници 

гудачког одсека

Фебруар 

2017   

1.03.2017. Влада Арсић, 

новинар, писац 

и публициста 

испред 

Центра за 

Помоћник 

директора, 

педагог, наставник 

информатике, 

наставница 
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Проф. Дражен 

Кујунџић и 

ученици СМШ 

 

Наставници и 

ученици СМШ 
 

Наставници, 

ученици завршних 

разреда ОМШ,  

 

Педагог школе 

Ученици I разреда 

 

 

Проф. Наташа 

Кристић 

Педагог школе 

Ученици I, II IV 

разреда СМШ 

 

Ученици СМШ – 

настава 

грађанског 

васпитањаа 

 

Диркетор 

школеОдељенске 

старешине и 

ученици СМШ 

Педагог 

Наставници 

гудачког одсека 

 

 

Помоћник 

директора, 

педагог, наставник 

информатике, 

наставница 
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Истичем да је у овом периоду видљиво унапређена комуникација на релацији 

директор школе- ученици. На иницијативу директора школе

подршку педагога,  реализовани су састанци на којима су изношене примедбе 

ученика, њихови предлози и остала питања везана за живот и рад у школи. 

Многе активности су покренуте и реализоване управо захваљујући иницијативи 

ученика као што су стручно путовање у Италију, посета Народном позоришту, 

реализовање концерата у Ваљевској Гимназ

 

КОРИШЋЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

 

Из средстава локалне самоуправе

у току извештајног периода средства су искоришћена за следеће намене:

 

• обнова расвете у концертној сали ( средства локалне самоуправе)

• климатизација сале ( средства локалне самоуправе)

• обнова расвете у школи ( средства локалне самоуправе)

• набавка опреме за образовање ( клупе, столице, школски ормарићи, школска 

табла) – средства родитељског динара

• набавка уџбеника за наставу теоретских пре

нотног материјала за наставу инструмента 

• уплата котизације за такмичења ученика акредитована од стране МПНТР 

Републике Србије – средства родитељског динара

• организација и реализација 

динара) 

• организација и реализација „masterclass“ програма проф. Зорана Крајишника, 

проф. Зорана Ракића, проф. Наташе Митровић 

• организација и реализација 

презентационе вештине у области музичких и друштвено

предмета“ – (средства локалне самоуправе

• поправке школских инструмената ( средства родитељског динара)

• Организација и реализација ВАРТ такмичења ( средства локалне 

самоуправе и сопствена средства)
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едукацију и 

превенцију 

социјалне 

патологије 

„Доситеј“. 

филозофије, 

одељенски 

старешина другог 

разреда, 

наставница Тијана 

Станојевић

Истичем да је у овом периоду видљиво унапређена комуникација на релацији 

ученици. На иницијативу директора школе, уз константну 

реализовани су састанци на којима су изношене примедбе 

ка, њихови предлози и остала питања везана за живот и рад у школи. 

Многе активности су покренуте и реализоване управо захваљујући иницијативи 

ученика као што су стручно путовање у Италију, посета Народном позоришту, 

реализовање концерата у Ваљевској Гимназији. 

ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Из средстава локалне самоуправе, сопствених средстава и родитељског динара 

звештајног периода средства су искоришћена за следеће намене:

обнова расвете у концертној сали ( средства локалне самоуправе)

климатизација сале ( средства локалне самоуправе) 

обнова расвете у школи ( средства локалне самоуправе) 

набавка опреме за образовање ( клупе, столице, школски ормарићи, школска 

средства родитељског динара 

набавка уџбеника за наставу теоретских предмета и општеобразовне наставе и 

нотног материјала за наставу инструмента – средства родитељског динара

уплата котизације за такмичења ученика акредитована од стране МПНТР 

средства родитељског динара 

организација и реализација  концертне сезоне у школи  ( средства родитељског 

организација и реализација „masterclass“ програма проф. Зорана Крајишника, 

проф. Зорана Ракића, проф. Наташе Митровић – (средства родитељског динара

организација и реализација  акредитованог семинара „Комуникационе и 

презентационе вештине у области музичких и друштвено-хуманистичких 

средства локалне самоуправе) 

поправке школских инструмената ( средства родитељског динара)

Организација и реализација ВАРТ такмичења ( средства локалне 

ве и сопствена средства) 
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филозофије, 

одељенски 

старешина другог 

разреда, 

аставница Тијана 

Станојевић 

Истичем да је у овом периоду видљиво унапређена комуникација на релацији 

уз константну 

реализовани су састанци на којима су изношене примедбе 

ка, њихови предлози и остала питања везана за живот и рад у школи. 

Многе активности су покренуте и реализоване управо захваљујући иницијативи 

ученика као што су стручно путовање у Италију, посета Народном позоришту, 

, сопствених средстава и родитељског динара 

звештајног периода средства су искоришћена за следеће намене: 

обнова расвете у концертној сали ( средства локалне самоуправе) 

набавка опреме за образовање ( клупе, столице, школски ормарићи, школска 

дмета и општеобразовне наставе и 

средства родитељског динара 

уплата котизације за такмичења ученика акредитована од стране МПНТР 

средства родитељског 

организација и реализација „masterclass“ програма проф. Зорана Крајишника, 

средства родитељског динара) 

Комуникационе и 

хуманистичких 

поправке школских инструмената ( средства родитељског динара) 

Организација и реализација ВАРТ такмичења ( средства локалне 
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• Организација и реализација 19. међународних сусрета флаутиста „Тахир 

Куленовић“ ( средства локалне самоуправе и сопствена средства)

• Организација и реализација концертног гостовања у Лозници 

родитељског динара)

• Организација и реализација одласка на оперу „Боеми“ у Народном 

позоришту у Београду ( средства родитељског динара)

• набавка материјала за израду хорских хаљина за ученице СМШ 

родитељског динара

• штампање промотивног материјала за концерте и фестивале ( сре

родитељског динара)

 

Овај период је изузетно важан 

субјеката да својим  донацијама помогну рад и  реализацију значајних 

програма школе. У току извештајног периода, школа је добила

укупној вредности од 3

Осигурања, Апотеке „Вива Фарм“, Кинг Комерца, Предузећа „ Гејт“, 

Предузећа „Маркус Ко“, Предузећа „Публик“ , удружења „Гитар Арт“.

Школи су дониране услуге и поклони  агенције „Актер Дизајн“ ,  

продавнице музичких ин

„ПРИНТЕКС“ и  пекаре „Тофилоски“.

 

Потребно је истаћи и донације приватних лица у виду поклона 

инструмената: 

- кларинет ( донирао Милован Ђукић

- виолина 3/4 ( донирала Сузана Тофило

Тофилоски, члан Савета родитеља

 

Коришћење финансијских средстава јасно доказује   динамику рада школе, 

унапређивање опремљености и услова реализације наставе, широку палету  

активности које се у школи обављају али и  имиџ школе 

присуством у културном животу града успела да изгради а који је 

препознат као изузетно квалитетан од стране бројних значајних актера 

града. 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

 

• Сарадња са ШУ Ваљево

 

У периоду од септембра до марта, директорка школе присуствовала је 

састанка  директора школа  са начелницом школске управе. Теме састанака су 
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Организација и реализација 19. међународних сусрета флаутиста „Тахир 

Куленовић“ ( средства локалне самоуправе и сопствена средства)

Организација и реализација концертног гостовања у Лозници 

родитељског динара) 

ија и реализација одласка на оперу „Боеми“ у Народном 

позоришту у Београду ( средства родитељског динара) 

набавка материјала за израду хорских хаљина за ученице СМШ 

родитељског динара 

штампање промотивног материјала за концерте и фестивале ( сре

родитељског динара) 

узетно важан  и због спремности разних привредних 

субјеката да својим  донацијама помогну рад и  реализацију значајних 

програма школе. У току извештајног периода, школа је добила

укупној вредности од 314 000 динара од Ваљевске Пиваре, Дунав 

Осигурања, Апотеке „Вива Фарм“, Кинг Комерца, Предузећа „ Гејт“, 

Предузећа „Маркус Ко“, Предузећа „Публик“ , удружења „Гитар Арт“.

Школи су дониране услуге и поклони  агенције „Актер Дизајн“ ,  

продавнице музичких инструмената и опреме „Lyra Style“, књижаре 

„ПРИНТЕКС“ и  пекаре „Тофилоски“. 

Потребно је истаћи и донације приватних лица у виду поклона 

кларинет ( донирао Милован Ђукић, приватни предузетник

виолина 3/4 ( донирала Сузана Тофиловски, мајка ученице виолине, Софије 

, члан Савета родитеља). 

Коришћење финансијских средстава јасно доказује   динамику рада школе, 

унапређивање опремљености и услова реализације наставе, широку палету  

активности које се у школи обављају али и  имиџ школе који је она 

присуством у културном животу града успела да изгради а који је 

препознат као изузетно квалитетан од стране бројних значајних актера 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са ШУ Ваљево 

У периоду од септембра до марта, директорка школе присуствовала је 

директора школа  са начелницом школске управе. Теме састанака су 
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Организација и реализација 19. међународних сусрета флаутиста „Тахир 

Куленовић“ ( средства локалне самоуправе и сопствена средства) 

Организација и реализација концертног гостовања у Лозници –( средства 

ија и реализација одласка на оперу „Боеми“ у Народном 

набавка материјала за израду хорских хаљина за ученице СМШ – средства 

штампање промотивног материјала за концерте и фестивале ( средства 

и због спремности разних привредних 

субјеката да својим  донацијама помогну рад и  реализацију значајних 

програма школе. У току извештајног периода, школа је добила донације у 

динара од Ваљевске Пиваре, Дунав 

Осигурања, Апотеке „Вива Фарм“, Кинг Комерца, Предузећа „ Гејт“, 

Предузећа „Маркус Ко“, Предузећа „Публик“ , удружења „Гитар Арт“. 

Школи су дониране услуге и поклони  агенције „Актер Дизајн“ ,  

књижаре 

Потребно је истаћи и донације приватних лица у виду поклона 

, приватни предузетник) 

ченице виолине, Софије 

Коришћење финансијских средстава јасно доказује   динамику рада школе, 

унапређивање опремљености и услова реализације наставе, широку палету  

који је она 

присуством у културном животу града успела да изгради а који је 

препознат као изузетно квалитетан од стране бројних значајних актера 

У периоду од септембра до марта, директорка школе присуствовала је на два  

директора школа  са начелницом школске управе. Теме састанака су  
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биле:  план преквалификације и доквалификације у школама и Предлози Плана 

уписа средњих школа за 2017/ 20

министром просвете, Младеном Шарчевићем због  оправдане спречености 

директорке, присуствовао помоћник директора, проф. Славиша Јездимировић.

 

• Сарадња са Градом

Град Ваљево је  у току извештајног периода  реализовао је

директорима и представницима

клизалишта у термину јануар и фебруар. Директорка школе је у току овог 

периода остварила састанке са руководством Града на тему покретања 

процедуре добијања дозволе трајног кори

и на тему финансијске подршке Града

и реализацији сарадње са МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења. Може се 

закључити да је овај период сар

подржао кроз финансијски годишњи план реализацију свих такмичења 

организацији МШ „Живорад Грбић“ као и заједнички концертни програм 

„Блиски сусрет музикалне врсте“ који је школа реализовала са ученицима и 

колегама из Велења.

МШ „Живорад Грбић“ је реализовала и д

„Дечје недеље“. 

Ваљевска музичка школа је 

својих ученика, при чему треба истаћи  бројне наступе камерног гудачког 

оркестра „ФЕНИКС“ и камерних састава основне и музичке

свим манифестацијама које је Град организовао.

 

• Сарадња са културним 

Школа је у овом периоду сарађивала са свим културним институцијама у граду. 

Најзапаженији су били концерти ученика у Народном Музеју, концерти 

професора и ученика  школе на програмима у организацији Центра за културу, 

наступи на изложбама у организацији ИУС „Трнавац“, бројни програми 

библиотеке „Љубомир Ненадовић“.

 

• Сарадња са средњим 

Вишегодишња успешна сарадња са ваље

настављена и у периоду септембар 2016 

 

Сарадња са Ваљевском гимназијом

Развијена концертна активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  је  

најзначајнија препознатљивост  одличне комуникације МШ „Живорад Грбић“ и 

Ваљевске гимназије и била је изра
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план преквалификације и доквалификације у школама и Предлози Плана 

уписа средњих школа за 2017/ 2018 годину. Састанку директора школа са 

министром просвете, Младеном Шарчевићем због  оправдане спречености 

директорке, присуствовао помоћник директора, проф. Славиша Јездимировић.

Сарадња са Градом 

Град Ваљево је  у току извештајног периода  реализовао један састанак са 

и представницима школа на тему распореда коришћења 

клизалишта у термину јануар и фебруар. Директорка школе је у току овог 

периода остварила састанке са руководством Града на тему покретања 

процедуре добијања дозволе трајног коришћења зграде МШ „Живорад Грбић“, 

и на тему финансијске подршке Града  такмичењима које школа организује као 

и реализацији сарадње са МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења. Може се 

закључити да је овај период сарадње био изузетно позитиван јер је Град 

кроз финансијски годишњи план реализацију свих такмичења 

организацији МШ „Живорад Грбић“ као и заједнички концертни програм 

„Блиски сусрет музикалне врсте“ који је школа реализовала са ученицима и 

колегама из Велења. 

МШ „Живорад Грбић“ је реализовала и два програма у оквиру обележавања 

Ваљевска музичка школа је у току првог полугодишта кроз концертни програм 

својих ученика, при чему треба истаћи  бројне наступе камерног гудачког 

и камерних састава основне и музичке школе 

свим манифестацијама које је Град организовао.  

Сарадња са културним  институцијама 

Школа је у овом периоду сарађивала са свим културним институцијама у граду. 

Најзапаженији су били концерти ученика у Народном Музеју, концерти 

ученика  школе на програмима у организацији Центра за културу, 

наступи на изложбама у организацији ИУС „Трнавац“, бројни програми 

библиотеке „Љубомир Ненадовић“. 

Сарадња са средњим школама 

Вишегодишња успешна сарадња са ваљевским средњим школама је 

вљена и у периоду септембар 2016 – март 2017.  

Сарадња са Ваљевском гимназијом 

Развијена концертна активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  је  

препознатљивост  одличне комуникације МШ „Живорад Грбић“ и 

Ваљевске гимназије и била је изражена у претходним месецима. Присуство 
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план преквалификације и доквалификације у школама и Предлози Плана 

Састанку директора школа са 

министром просвете, Младеном Шарчевићем због  оправдане спречености 

директорке, присуствовао помоћник директора, проф. Славиша Јездимировић. 

дан састанак са 

школа на тему распореда коришћења 

клизалишта у термину јануар и фебруар. Директорка школе је у току овог 

периода остварила састанке са руководством Града на тему покретања 

шћења зграде МШ „Живорад Грбић“, 

мичењима које школа организује као 

и реализацији сарадње са МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења. Може се 

дње био изузетно позитиван јер је Град 

кроз финансијски годишњи план реализацију свих такмичења у 

организацији МШ „Живорад Грбић“ као и заједнички концертни програм 

„Блиски сусрет музикалне врсте“ који је школа реализовала са ученицима и 

ва програма у оквиру обележавања 

у току првог полугодишта кроз концертни програм 

својих ученика, при чему треба истаћи  бројне наступе камерног гудачког 

школе  учествовала у 

Школа је у овом периоду сарађивала са свим културним институцијама у граду. 

Најзапаженији су били концерти ученика у Народном Музеју, концерти 

ученика  школе на програмима у организацији Центра за културу, 

наступи на изложбама у организацији ИУС „Трнавац“, бројни програми 

вским средњим школама је  

Развијена концертна активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  је  

препознатљивост  одличне комуникације МШ „Живорад Грбић“ и 

жена у претходним месецима. Присуство 
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гимназијалаца на концертној сезони „Време је за класику“ такође је доказ 

одличне сарадње и значаја неговања концертне активности у ваљевској 

музичкој школи као водећег сегмента

града.  

 

Сарадња са Пољопривредном школом

Пољопривредна  школа је у децембру 2016. угостила учеснике пројекта „Блиски 

сусрет музикалне врсте“ ученике и професоре МШ „ Фран Корун Кожељски“ и 

МШ „Живорад Грбић“. На иницијативу директорке МШ „Живорад Грбић“ , 

из Словеније али и ученици и професори музичке школе обишли су 

Пољопривредну школу и упознали се са свим специфичностима који ову 

институцију сврставају у ред најуспешнијих школа у земљи. 

 

Сарадња са Техничком школом

 

И ове школске године, ученици 

прославе Дана техничке школе.

 

Сарадња са Економском школом

 

Ове школске године, у свечаним програмима Еконмске школе учествовали су и 

ученици музичке школе. Остварена је  и успешна сарадња и са рестораном 

„Златибор“ за време посете „Фран Корун Кожељски“ и у току фестивала „19. 

Сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“.

 

Свакако најзначајнији сегмент сарадње са  ваљевским средњим школама јесте  

овогодишња реализација програма „Ја и даље држим час“ иницирана прошле 

школске године од стране МШ „Живорад Грбић“ а посвећена Дану просветних 

радника. Заједнички програм ове године у свечаној сали школе реализовали су: 

Ваљевска гимназија, Техничка 

Илић“  и МШ „Живорад Грбић“.

 

• Сарадња са осн

 

У  септембру 2016. године, ученици, професори и директорка  МШ „Живорад 

Грбић“ су   у сарадњи са ОШ „Сестре Илић“

градоначелника  Велења, Бојана Контича и ОШ „Густав Ширлих“. У току боравка, 

реализовани су концерти у ОШ „Густав Ширлих“ и у програму Пикиног 

фестивала. Планирани заједнички Светосавски концерт ученика музичке и ОШ 
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гимназијалаца на концертној сезони „Време је за класику“ такође је доказ 

одличне сарадње и значаја неговања концертне активности у ваљевској 

музичкој школи као водећег сегмента учествовања у  креирању културне 

Сарадња са Пољопривредном школом 

Пољопривредна  школа је у децембру 2016. угостила учеснике пројекта „Блиски 

сусрет музикалне врсте“ ученике и професоре МШ „ Фран Корун Кожељски“ и 

МШ „Живорад Грбић“. На иницијативу директорке МШ „Живорад Грбић“ , 

из Словеније али и ученици и професори музичке школе обишли су 

Пољопривредну школу и упознали се са свим специфичностима који ову 

институцију сврставају у ред најуспешнијих школа у земљи.  

Сарадња са Техничком школом 

И ове школске године, ученици музичке школе су учествовали у реализацији 

прославе Дана техничке школе. 

Сарадња са Економском школом 

колске године, у свечаним програмима Еконмске школе учествовали су и 

ученици музичке школе. Остварена је  и успешна сарадња и са рестораном 

ор“ за време посете „Фран Корун Кожељски“ и у току фестивала „19. 

Тахир Куленовић“. 

Свакако најзначајнији сегмент сарадње са  ваљевским средњим школама јесте  

овогодишња реализација програма „Ја и даље држим час“ иницирана прошле 

године од стране МШ „Живорад Грбић“ а посвећена Дану просветних 

радника. Заједнички програм ове године у свечаној сали школе реализовали су: 

Ваљевска гимназија, Техничка школа, Пољопривредна школа, ОШ „Сестре 

и МШ „Живорад Грбић“. 

Сарадња са основним школама 

У  септембру 2016. године, ученици, професори и директорка  МШ „Живорад 

Грбић“ су   у сарадњи са ОШ „Сестре Илић“,  боравили у Велењу на позив 

градоначелника  Велења, Бојана Контича и ОШ „Густав Ширлих“. У току боравка, 

реализовани су концерти у ОШ „Густав Ширлих“ и у програму Пикиног 

Планирани заједнички Светосавски концерт ученика музичке и ОШ 
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гимназијалаца на концертној сезони „Време је за класику“ такође је доказ 

одличне сарадње и значаја неговања концертне активности у ваљевској 

учествовања у  креирању културне  слике 

Пољопривредна  школа је у децембру 2016. угостила учеснике пројекта „Блиски 

сусрет музикалне врсте“ ученике и професоре МШ „ Фран Корун Кожељски“ и 

МШ „Живорад Грбић“. На иницијативу директорке МШ „Живорад Грбић“ , гости 

из Словеније али и ученици и професори музичке школе обишли су 

Пољопривредну школу и упознали се са свим специфичностима који ову 

музичке школе су учествовали у реализацији 

колске године, у свечаним програмима Еконмске школе учествовали су и 

ученици музичке школе. Остварена је  и успешна сарадња и са рестораном 

ор“ за време посете „Фран Корун Кожељски“ и у току фестивала „19. 

Свакако најзначајнији сегмент сарадње са  ваљевским средњим школама јесте  

овогодишња реализација програма „Ја и даље држим час“ иницирана прошле 

године од стране МШ „Живорад Грбић“ а посвећена Дану просветних 

радника. Заједнички програм ове године у свечаној сали школе реализовали су: 

школа, Пољопривредна школа, ОШ „Сестре 

У  септембру 2016. године, ученици, професори и директорка  МШ „Живорад 

боравили у Велењу на позив 

градоначелника  Велења, Бојана Контича и ОШ „Густав Ширлих“. У току боравка, 

реализовани су концерти у ОШ „Густав Ширлих“ и у програму Пикиног 

Планирани заједнички Светосавски концерт ученика музичке и ОШ 
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„Сестре Илић“ ове године нажалост није реализован због епидемије грипа која 

је у том периоду била присутна у Ваљеву.

 

• Сарадња са предшколским институцијама

 

У октобру, у оквиру програма Дечје недеље, ученици МШ „Живорад Грбић“ су у 

свечаној сали школе приредили два ко

вртића. Ови концерти су креирани као радионице едукативног карактера где су 

се предшколци упознавали са инструментима који се уче у музичкој школи, 

основним музичким појмовима и природом рада у музичкој школи. 

Модератори  радионица биле су професорке Тамара Милосављевић, Даница 

Рашковић и Тијана Станојевић.

 

• Сарадња са ЗМБШС 

 

У току извештајног периода, директорка школе је присуствовала на два састанка 

актива директора северног региона ЗМБШС а представници школе, проф. Милена

Мартинов Стојковић и проф. Бојан Величковић

новембру и марту месецу. Ове године, захваљујући оствареним резултатима на 

бројним такмичењима и изграђеном позитивном имиџу  у оквиру  земље, гудачки 

актив МШ „Живорад Грбић“ ј

обавезан програм за гудачке инструменте  којим ће се представити музичке школе 

земље на предстојећем фестивалу музичких и балетских школа Србије, који ће се 

одржати ове године у мају у Зрењанину.

 

 

• Сарадња са УМБПС

 

            У периоду од 24. до 26. фебруара МШ „Живорад Грбић“ је у                     

            сарадњи са УМБПС реализовала „ 19. сусрете флаутиста 

године је фестивал окупио 143 флаутиста свих узраста из Пољске, 

Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Босанске федерације и Србије. 

  

• Сарадња са музичким академијама
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“ ове године нажалост није реализован због епидемије грипа која 

је у том периоду била присутна у Ваљеву. 

Сарадња са предшколским институцијама 

У октобру, у оквиру програма Дечје недеље, ученици МШ „Живорад Грбић“ су у 

свечаној сали школе приредили два концерта за предшколце ваљевских 

вртића. Ови концерти су креирани као радионице едукативног карактера где су 

се предшколци упознавали са инструментима који се уче у музичкој школи, 

основним музичким појмовима и природом рада у музичкој школи. 

ионица биле су професорке Тамара Милосављевић, Даница 

Рашковић и Тијана Станојевић. 

Сарадња са ЗМБШС  

У току извештајног периода, директорка школе је присуствовала на два састанка 

актива директора северног региона ЗМБШС а представници школе, проф. Милена

Мартинов Стојковић и проф. Бојан Величковић, скупштинама заједнице одржаним у 

новембру и марту месецу. Ове године, захваљујући оствареним резултатима на 

бројним такмичењима и изграђеном позитивном имиџу  у оквиру  земље, гудачки 

актив МШ „Живорад Грбић“ је  од стране председнице ЗМБШС позван да дефинише 

обавезан програм за гудачке инструменте  којим ће се представити музичке школе 

земље на предстојећем фестивалу музичких и балетских школа Србије, који ће се 

одржати ове године у мају у Зрењанину. 

са УМБПС 

периоду од 24. до 26. фебруара МШ „Живорад Грбић“ је у                     

сарадњи са УМБПС реализовала „ 19. сусрете флаутиста – Тахир Куленовић“. Ове    

године је фестивал окупио 143 флаутиста свих узраста из Пољске, Бугарске,             

Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Босанске федерације и Србије. 

Сарадња са музичким академијама 
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“ ове године нажалост није реализован због епидемије грипа која 

У октобру, у оквиру програма Дечје недеље, ученици МШ „Живорад Грбић“ су у 

нцерта за предшколце ваљевских 

вртића. Ови концерти су креирани као радионице едукативног карактера где су 

се предшколци упознавали са инструментима који се уче у музичкој школи, 

основним музичким појмовима и природом рада у музичкој школи. 

ионица биле су професорке Тамара Милосављевић, Даница 

У току извештајног периода, директорка школе је присуствовала на два састанка 

актива директора северног региона ЗМБШС а представници школе, проф. Милена 

скупштинама заједнице одржаним у 

новембру и марту месецу. Ове године, захваљујући оствареним резултатима на 

бројним такмичењима и изграђеном позитивном имиџу  у оквиру  земље, гудачки 

е  од стране председнице ЗМБШС позван да дефинише 

обавезан програм за гудачке инструменте  којим ће се представити музичке школе 

земље на предстојећем фестивалу музичких и балетских школа Србије, који ће се 

периоду од 24. до 26. фебруара МШ „Живорад Грбић“ је у                      

Тахир Куленовић“. Ове    

Бугарске,             

Македоније, Црне Горе, Републике Српске, Босанске федерације и Србије.  
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У току извештајног периода, у МШ „Живорад Грбић“ профес

Београда и  Новог Сада, реализовали су своје „mast

новембар: проф. Зоран Крајишник

фебруар: проф. Наташа Митровић

У току фестивала „Сусрети флаутиста 

музику у Мајнцу (Немачка), Дејан Гаврић, 

учеснике фестивала, међу којима су били најбројнији ученици ваљевске музичке 

школе. 

Професори музичких академија Новог Сада и Б

ВАРТ 2016, а професори ФМУ Београд, музичке академије у Скопљу, музичке 

академије у Софији (Бугарска)

Куленовић“. 

 

• Сарадња са музичким школама

У октобру 2016. МШ „Живорад Грбић“ реализовала је заједнички концерт са МШ „Вук 

Караџић“ из Лознице у свечаној сали лозничке  музичке школе.

У септембру месецу, директорка школе је са професоркама мр Снежаном Стевановић 

и Оливером Пантелић, приликом боравка у Велењу, посетила МШ „Фран Корун 

Кожељски“ . Том приликом је дефинисан оквиран план сарадње две школе у периоду 

2016 – 2018 а реализација плана је започета у 

концертним програмом ваљевске и велењске школе „Блиски сусрет музикалне врсте“.

У току извештајног периода, флаутисти школе из класа проф. Александра Буркерта и 

Невене Николић реализовали су концертна гостовања у Ужицу и 

„Владимир Ђорђевић“. 

  

• Сарадња са осталим институцијама

У  периоду од септембра до марта, директорка школе је реализовала бројне састанке 

са привредним субјектима у граду чији је циљ био обезбеђивање донација за 

реализацију програма школе и по

цифром од 314000 динара у виду д

клавира у школи, гостовању МШ „Фран Корун Кожељски“ и реализацији фестивала у 

организацији МШ „Живорад Грбић“.
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У току извештајног периода, у МШ „Живорад Грбић“ професори музичких академија 

Новог Сада, реализовали су своје „masterclass“ програме: 

новембар: проф. Зоран Крајишник 

проф. Наташа Митровић 

У току фестивала „Сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“ професор високе

, Дејан Гаврић,  реализовао је свој masterclass

фестивала, међу којима су били најбројнији ученици ваљевске музичке 

узичких академија Новог Сада и Београда учествовали су у раду жирија 

ВАРТ 2016, а професори ФМУ Београд, музичке академије у Скопљу, музичке 

академије у Софији (Бугарска) у раду жирија „ 19. сусрета флаутиста 

Сарадња са музичким школама 

У октобру 2016. МШ „Живорад Грбић“ реализовала је заједнички концерт са МШ „Вук 

Караџић“ из Лознице у свечаној сали лозничке  музичке школе. 

директорка школе је са професоркама мр Снежаном Стевановић 

и Оливером Пантелић, приликом боравка у Велењу, посетила МШ „Фран Корун 

Кожељски“ . Том приликом је дефинисан оквиран план сарадње две школе у периоду 

2018 а реализација плана је започета у децембру 2016. године, заједничким 

концертним програмом ваљевске и велењске школе „Блиски сусрет музикалне врсте“.

У току извештајног периода, флаутисти школе из класа проф. Александра Буркерта и 

Невене Николић реализовали су концертна гостовања у Ужицу и 

Сарадња са осталим институцијама 

периоду од септембра до марта, директорка школе је реализовала бројне састанке 

са привредним субјектима у граду чији је циљ био обезбеђивање донација за 

реализацију програма школе и побољшање услова рада школе што је резултирало са 

цифром од 314000 динара у виду донација намењених генералном шти

товању МШ „Фран Корун Кожељски“ и реализацији фестивала у 

организацији МШ „Живорад Грбић“. 
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ори музичких академија 

 

професор високе школе за 

реализовао је свој masterclass програм  за 

фестивала, међу којима су били најбројнији ученици ваљевске музичке 

еограда учествовали су у раду жирија 

ВАРТ 2016, а професори ФМУ Београд, музичке академије у Скопљу, музичке 

у раду жирија „ 19. сусрета флаутиста – Тахир 

У октобру 2016. МШ „Живорад Грбић“ реализовала је заједнички концерт са МШ „Вук 

директорка школе је са професоркама мр Снежаном Стевановић 

и Оливером Пантелић, приликом боравка у Велењу, посетила МШ „Фран Корун 

Кожељски“ . Том приликом је дефинисан оквиран план сарадње две школе у периоду 

децембру 2016. године, заједничким 

концертним програмом ваљевске и велењске школе „Блиски сусрет музикалне врсте“. 

У току извештајног периода, флаутисти школе из класа проф. Александра Буркерта и 

Невене Николић реализовали су концертна гостовања у Ужицу и Београду (МШ 

периоду од септембра до марта, директорка школе је реализовала бројне састанке 

са привредним субјектима у граду чији је циљ био обезбеђивање донација за 

бољшање услова рада школе што је резултирало са 

онација намењених генералном штимовању свих 

товању МШ „Фран Корун Кожељски“ и реализацији фестивала у 
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У овом периоду појачана је и сарадња са  Домом здравља у оквиру које је организован 

систематски преглед за запослене раднике школе, док су  медицинске сестре 

патронажне службе  реализовале две трибине за ученике средње школе.

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

• Промоција рада школе

Динамика и резултати рада ученика и профес

константно презентовани на сајту школе, facebook страници школе, и кроз 49 

медијских прилога у виду новинских чланака, текстова на градским порталима и 

телевизијских гостовања као и телив

Школа је кроз промотивни материјал посвећен  фестивалима чији је организатор, била 

заступљена и на овогодишњој промоцији Ваљева на Сајму туризма.

У овом периоду и евидентна је појачана присутност школе у медијском простору 

али и пораст интересовања медија за рад МШ „Живорад Грбић“ што се да објаснити 

бројним програмима који се  креирају  унутар институције и ван ње, као и сјајним 

резултатима које ученици и професори школе постижу на такмичењима.

• Сарадња са родитељима

У овом периоду, директорка школе је у сарадњи са педагогом школе, помоћником 

директора школе, разредним старешинама одељења средње музичке школе и 

члановима педагошког колегијума,  остварила четири 

родитељима ученика првог разреда ос

средње школе, родитељски састанак са ученицима трећег разреда ср

бројне индивидуалне састанке. Теме састанака су биле: организација стручног 

путовања у Италију за ученике средње школе, Концертно гостовањ

Пикином фестивалу  и разговори везани за ситуације везане за по

понашања ученика у школи и њихов успех и владање.

• Организациони послови

На пољу организације школских и ва

помоћ  помоћника и педагога школе, 

секретара школе и представника

следеће послове: 

• Организација послова у оквиру редовних школских активности

• организација концертне сезоне 
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на је и сарадња са  Домом здравља у оквиру које је организован 

систематски преглед за запослене раднике школе, док су  медицинске сестре 

патронажне службе  реализовале две трибине за ученике средње школе.

Промоција рада школе 

ултати рада ученика и професора школе су у периоду септембар 

константно презентовани на сајту школе, facebook страници школе, и кроз 49 

медијских прилога у виду новинских чланака, текстова на градским порталима и 

телевизијских гостовања као и теливизијских и радијских прилога.  

Школа је кроз промотивни материјал посвећен  фестивалима чији је организатор, била 

заступљена и на овогодишњој промоцији Ваљева на Сајму туризма. 

У овом периоду и евидентна је појачана присутност школе у медијском простору 

али и пораст интересовања медија за рад МШ „Живорад Грбић“ што се да објаснити 

бројним програмима који се  креирају  унутар институције и ван ње, као и сјајним 

резултатима које ученици и професори школе постижу на такмичењима.

Сарадња са родитељима 

иректорка школе је у сарадњи са педагогом школе, помоћником 

директора школе, разредним старешинама одељења средње музичке школе и 

члановима педагошког колегијума,  остварила четири  колективна састанка са 

ученика првог разреда основне музичке школе, родитељима 

средње школе, родитељски састанак са ученицима трећег разреда средње школе и 

састанке. Теме састанака су биле: организација стручног 

путовања у Италију за ученике средње школе, Концертно гостовање уче

и разговори везани за ситуације везане за поштовање правила 

понашања ученика у школи и њихов успех и владање. 

Организациони послови 

На пољу организације школских и ваншколских активности, директор

помоћника и педагога школе, разредних  старешина  одељења средње школе, 

секретара школе и представника педагошког колегијума у  овом периоду обављала 

Организација послова у оквиру редовних школских активности

организација концертне сезоне „Време је за класику“ 
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на је и сарадња са  Домом здравља у оквиру које је организован 

систематски преглед за запослене раднике школе, док су  медицинске сестре 

патронажне службе  реализовале две трибине за ученике средње школе. 

ра школе су у периоду септембар – март  

константно презентовани на сајту школе, facebook страници школе, и кроз 49 

медијских прилога у виду новинских чланака, текстова на градским порталима и 

Школа је кроз промотивни материјал посвећен  фестивалима чији је организатор, била 

У овом периоду и евидентна је појачана присутност школе у медијском простору Града 

али и пораст интересовања медија за рад МШ „Живорад Грбић“ што се да објаснити 

бројним програмима који се  креирају  унутар институције и ван ње, као и сјајним 

резултатима које ученици и професори школе постижу на такмичењима. 

иректорка школе је у сарадњи са педагогом школе, помоћником 

директора школе, разредним старешинама одељења средње музичке школе и 

колективна састанка са 

новне музичке школе, родитељима  ученика 

едње школе и 

састанке. Теме састанака су биле: организација стручног 

е ученика школе на 

товање правила 

ншколских активности, директор школе је уз 

разредних  старешина  одељења средње школе, 

педагошког колегијума у  овом периоду обављала 

Организација послова у оквиру редовних школских активности 
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• организација masterclass програма

• организација семинара за стручно усавршавање наставника

• организација трибина за ученике 

• организација стручног путовања у Италију за ученике средње школе

• организација концертног гостовања

• организација концертног гостовања у Лозници

• организација ВАРТ фестивала

• организација „ 19. међународних сусрета флаутиста 

• организација концертног гостовања МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења

• организација промоци

разреда основне музичке школе

• организација промотивног родитељског састанка за родитеље и ученике првог 

разреда основне музичке школе

• организација промоције рада школе

• организација припремних активности за р

• организација припремних активности за фестивал ЗМБШС

• организација концертних програма  ученика ван школе 
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организација masterclass програма 

организација семинара за стручно усавршавање наставника 

организација трибина за ученике  средње школе 

организација стручног путовања у Италију за ученике средње школе

организација концертног гостовања ученика школе  у Велењу  

организација концертног гостовања у Лозници 

организација ВАРТ фестивала 

организација „ 19. међународних сусрета флаутиста – Тахир Куленовић“

организација концертног гостовања МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења

организација промоције рада средње музичке школе за ученике завршних 

разреда основне музичке школе 

организација промотивног родитељског састанка за родитеље и ученике првог 

разреда основне музичке школе 

организација промоције рада школе 

организација припремних активности за републичко такмичење ЗМБШС

организација припремних активности за фестивал ЗМБШС 

организација концертних програма  ученика ван школе  
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организација стручног путовања у Италију за ученике средње школе 

 

Тахир Куленовић“ 

организација концертног гостовања МШ „Фран Корун Кожељски“ из Велења 

је рада средње музичке школе за ученике завршних 

организација промотивног родитељског састанка за родитеље и ученике првог 

епубличко такмичење ЗМБШС 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Период септембар – март 2016/ 2017. године јесте наставак једног вишегодишњег 

успешног и јасно организованог рада школе у свим сегментима. Развијена концертна 

активност у школи и ван ње, бројни реализовани садржаји невезани искључиво за 

музику, концертна гостовања школе, сарадња са музичким академијама и музичким 

школама у земљи и иностранству јесу главна обележја „живота“ школе у овом 

периоду.  Појачано присуство школе у креирању културног живота града је свакако и 

признање и мотивација и  обавеза за све н

унапређивању квалитета рада али пре свега свести 

музиком негујемо човека у себи...

 

Ваљево, 27. март 2017.                            
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март 2016/ 2017. године јесте наставак једног вишегодишњег 

успешног и јасно организованог рада школе у свим сегментима. Развијена концертна 

активност у школи и ван ње, бројни реализовани садржаји невезани искључиво за 

остовања школе, сарадња са музичким академијама и музичким 

школама у земљи и иностранству јесу главна обележја „живота“ школе у овом 

периоду.  Појачано присуство школе у креирању културног живота града је свакако и 

обавеза за све нас у њој,  да константно радимо на 

квалитета рада али пре свега свести која креира стварност у којој 

музиком негујемо човека у себи... 

Ваљево, 27. март 2017.                             

                                                                                                                    директор

                                                                                                         мр Сузана Радовановић Перић
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март 2016/ 2017. године јесте наставак једног вишегодишњег 

успешног и јасно организованог рада школе у свим сегментима. Развијена концертна 

активност у школи и ван ње, бројни реализовани садржаји невезани искључиво за 

остовања школе, сарадња са музичким академијама и музичким 

школама у земљи и иностранству јесу главна обележја „живота“ школе у овом 

периоду.  Појачано присуство школе у креирању културног живота града је свакако и 

да константно радимо на 

која креира стварност у којој 

директор школе 

мр Сузана Радовановић Перић 


