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Основни подаци о школи

1. Основни подаци о школи
Табела 1-1: Основни подаци о школи

Пуни назив образовно–васпитне 
установе:

Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево

Матична
школа

Издвојено
одељење

Издвојено
одељење 

Број ученика ОМШ 423 63 43

Број ученика СМШ 46 / /

Адреса: Карађорђева
122

Војводе Миши-
ћа 86

Кнеза Грбовића
31

Седиште: Ваљево Лајковац Мионица 

Телефон / фах: 014 222 267 014 3433 299 014 3421 168

Телефон директора: 014 291 535

Електронска адреса: muzika.valjevo@gmail.com

Интернет презентација: www.muzika.edu.rs

Дан школе: 18. мај

Лого школе:

Укупна површина школе: 1120 m² 100 m² 258 m²

Број смена у школи Две смене Једна смена

Број ученика ПРМШ 36 16

Број ученика ОМШ 394 63 32

Број ученика СМШ 47

Језик на коме се изводи настава: Српски језик

Име и презиме директора школе: мр Сузана Радовановић Перић
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2. Реч директора

2. Реч директора
Свака  нова  школска  година  за  школу  је

изазов. И ново слово, и нови почетак и нова
шанса.  За  школу  која  у  детету  открива
музику,  нова  школска  година  је  увек  нова
композиција.  Сачињена  од  доживљеног,
инспирисана  новим  хтењима  и  новим
сновима  будућих  музичара.    Година  која
треба  да  дарује  нови  значај  традицији
креирања музике дугој преко шест деценија.

Школска  2018/2019  година  у  МШ
„Живорад  Грбић“  је  година  која  је  носила
значај јубилеја.  Година у којој је обележено
65  година  успешног  трајања  и  школованог
музичког  живота  у  Ваљеву,  по  свему
доживљеном и урађеном, јесте била година за аплауз и то на свим пољима деловања,  од
септембра  2018  до  септембра  2019.   Аплаудирали  смо  следећим  оствареним  домаћим
задацима:
 Реализација опере „Дидона и Енеј“, Хенрија Персла,  која је удружила наше  гудаче под

уметничким  руководством  мр  Снежане  Стевановић  и  Хор  гимназијалаца  из
Пфафенхофена,  под  диригентском  палицом  проф.  Стефана  Даубнера.  Kвалитет ивалитет  и
изузетност  овог  подухвата  препознала  и  финансијски  подржала   Влада  Републике
Баварске. Опера је награђена европском наградом „Papageno Award“, марта 2019. у Линцу.

 Остварено укупно 319 награда на републичким и међународним такмичењима што је
2018/2019. дефинисало као најуспешнију годину по оствареним признањима у историји
школе.

 Постигнут сјајан успех Девојачког хора средње школе, под диригентском палицом проф.
Милице Степановић БабаМилкић на првом иностраном такмичењу.  Остварена Друга
награда у конкуренцији од 24 хора на међународном фестивалу хорова у Охриду.

 Освојена три Лауреата на овогодишњем Републичком Такмичењу музичких и балетских
школа  Србије,  одржаним  у  Београду.  Аплаудирали  смо    Аници  Мићић,   Марији
Обрадовић, Јани Стојаковић, проф. Тијани Радовић и клавирским сарадницима,  проф.
Оливери Пантелић и проф. Андријани Божић.

 Освојено место бр. 7 у укупном пласману школа учесница на Републичком такмичењу на
коме је учествовало 45 музичких школа Србије

 Освојено место бр. 7 у укупном пласману на 63. Фестивалу музичких школа Србије на
коме је учествовало 48 музичких школа Србије

 Настављена  сарадња  са  музичком  школом  из  Велења,  кроз  реализацију  концерта
„Састанак на жици“

 Обележен јубилеј  од 65 година трајања,  бројним концертима и Великим концертом у
Центру за културу

 Стартовало  са  снагом,  лепотом  и  талентом  Издвојено  Одељење  музичке  школе  у
Мионици
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Реч директора

 Реализовано укупно 146 концерата у школи и ван школе

 Реализована  четири  међународна  такмичења  захваљујући  којима  је  Ваљево  видело  и
заволело  близу  2000  талентованих  младих  људи  и  њихових  професора,  из  земље  и
иностранства

 Реализован  пројекат  "Инструмент  у  сликама"  у  сарадњи  са  Модерном  Галеријом,
захваљујући којем се близу 300 основаца упознало са оним што музика јесте

 У  сарадњи  са  Здравственим  центром,  усрећено  новогодишњом  музиком  Дечје  одељење
Ваљевске болнице, захваљујући иницијативи средњошколаца: Исидоре Лазаревић, Анице
Мићић и Виктора Лукића уз сјајну подршку педагога школе, Виолете Огњеновић и проф.
Јованке Ранковић.

 Успешно увели нових 68 малишана у свет музике кроз рад Музичког Забавишта
 Извршена адаптација подних површина на спрату школе
 Школи  донирано  548  000  динара  кроз  средства  домаћих  и  страних  донатора  за

реализацију програма школе и концертних гостовања у иностранству.

Аплаузом деценијама вођени, у 2018/2019.  аплаузом инспирисани, доказали да смо за 65
година сазрели,  потврђени радом својих  ученика и запослених,  охрабрени и подржани од
наших родитеља, примећени и вољени од стране јавности, и свим постигнутим оснажени да
и у новим школским годинама, новим почецима и новим композицијама наставимо путем
који звучи речима:

Музиком негуј човека у себи...

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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3. Материјално-технички ресурси

3. Материјално-технички ресурси

3.1. Стање материјално-техничких ресурса

3.1.1. Просторије

а) Матична школа у Ваљеву

Табела 3.1.1-1: Матична школа у Ваљеву – наставне просторије 

Просторија Намена Број просторије Укупно

Учионице за 
индивидуалну 
наставу

Гитара 39, 40

17

Клавир 13, 15, 34, 35, 36

Хармоника 29, 32

Флаута, Кларинет, Саксофон, Труба 11, 15, 22, 34

Соло певање, Српско трад. певање 12

Виолина, Виола, Виолончело 5, 27, 28, 33, 34

Учионице за 
групну наставу

Учионице за општеобразовну и стручну
теоријску наставу 6, 18, 19, 20, 21 5

Кабинет информатике 37 1

Камерна сала Интерни часови, Камерно музицирање, 
Физичко васпитање 14 1

Концертна сала
(196 седишта + 
22 помоћна)

Концертна делатност 22 1
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Просторије

Табела 3.1.1-2: Матична школа у Ваљеву – остале просторије

Просторија Намена Број просторије Укупно

Просторије за ад-
министрацију и на-
ставнике

Рачуноводство 24

5

Канцеларија секретара 23

Наставничка канцеларија 25

Канцеларија директора 26

Канцеларија педагога 38

Просторије помоћ-
них радника Просторија за помоћне раднике 1 1

Подрумски просто-
ри

Степениште, ходник, соба ложача, са-
нитарни чвор, котларница, подстани-
ца, шљакара, угљара

– 8

Остали простори

Хол школе и гардероба за публику – 1

Ходници – 2

Степеништа – 2

Мокри чворови 8, 9, 16, 17, 30, 31 6
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3. Материјално-технички ресурси

б) Издвојено одељење у Лајковцу

Табела 3.1.1-3: Издвојено одељење у Лајковцу – наставне просторије

Просторија Намена Број просторије Укупно

Учионице за индивидуалну 
наставу

Гитара, Хармоника – 1

Виолина – 1

Клавир, Виолончело – 1

Учионице за групну наставу Стручна теоретска настава – 1

Табела 3.1.1-4: Издвојено одељење у Лајковцу – остале просторије

Просторија Намена Број просторије Укупно

Просторије за наставнике Наставничка канцеларија – 1

Остали простори
Ходник – 1

Степениште – 1

3.1.2. Наставна средства и опрема

Табела 3.1.2-1: Наставна средства и опрема (Ваљево + издвојено одељење у Лајковцу)

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

Клавир 6 Металофон (г – г1) 1

Електрични клавир 2 Музички инструментаријум 1

Пијанино 13 Блок флаута 12

Хармоника 18 Стони рачунар 18

Виолина 11 Преносни (лаптоп) рачунар 4

Виолончело 20 Рутер 2

Виола 5 Скенер 1

Флаута 19 Штампач матрични 1

Кларинет 7 Штампач ласерски 7

Гитара 6 Платно и пројектор 2

Саксофон 1 DVD уређај 1

Клупица за ноге за гитару 9 Миксета и слушалице 1

Музичка линија/касетофон 5 Клавирска клупа 6

Телевизор у боји 2 Тамбурица 4

Камера 2 Штималица 1
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Наставна средства и опрема

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

Микрофон 1 Кофер за виолину 4

Метроном 9 Рол-ап 4

Фотокопир „Canon” 2 Ормани за ноте 5

Клима 14 столице жуте и сиве 40

клима инвертер 4 лап топ 6

камера SONY FDR-AX100 са 
опремом,микрофоном и стал-
ком

1

Табела 3.1.2-2: Оцена степена опремљености (скала 0 – 4)

Матична школа – Ваљево Издвојено одељење у
Лајковау

Наставни простор 4 3

Остали простор (недостаје фискултурна сала и једна
учионица за групну наставу) /

Наставна средства 3 2

Рачунараска опрема 2 1

Школски намештај 3 2

3.1.3. Финансијски и ресурси локалне средине

Табела 3.1.3-1: Финансијски и ресурси локалне средине

Финансијски 
ресурси

Буџет општине Ваљево, Лајковац и Мионица

Донације установа, појединаца, родитеља

Сопствена средства (закуп инструмената и ванредни испити)

Ресурси ло-
калне среди-
не

Предшколска установа

Основне и средње школе

Институције културе (Народни музеј, Центар за културуВаљево, Култур-
ни центар Лајковац, Народна библиотека...

Медији
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3. Материјално-технички ресурси

3.2. Финансијске промене у току школске 
године

Табела 3.2-1: Набавке опреме за образовање током школске 2018/19. године

Начин набавке Датум набав-
ке Опрема Ком. Износ (РСД)

Набавка из бу-
џетских сред-
става

30.11.2018.. лап топ 4 140.000,00 дин.

30.11.2018. тапациране столице жуто 
сиве 40 60.000,00дин.

Укупно: 200.000,00дин.

СВЕГА: 200.000,00 дин.

Шеф рачуноводства
Весна Обрадовић
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Кадровски ресурси

4. Кадровски ресурси

4.1. Стање
Табела 4.1-1: Стање кадровских ресурса

Степен стручне 
спреме I II IV VI VII/1 – ма-

стер VII/2 VIII

Уку-
пноРадно ангажова-
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Директор 1 1

Помоћник дирек-
тора 1 1

Секретар 1 1

Шеф рачуновод-
ства 1 1
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4. Кадровски ресурси

Степен стручне 
спреме I II IV VI VII/1 – ма-

стер VII/2 VIII

Уку-
пноРадно ангажова-
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Административни
радник 1 1

Педагог 1 1

Наставници 1 1/1 45 16 2 4 70

Помоћни настав-
ници

Домар 1 1

Радник на одржа-
вању чистоће 1 1 2

СВЕГА 1 1 1 1 1 48 17 2 5 79

4.2. Кадровске промене
Табела 4.2-1: Кадровске промене у току школске године

Име и прези-
ме запосленог

Радно место Разлог промене Датум промене
Име и презиме новог запо-
сленог 

Александар 
Буркерт 

Наставник фла-
уте 

Споразум о преузи-
мању 

23. 10. 2018.
Тијана Радовић  до 
06.08.2019.

Вања Драгој-
ловић 

Наставник тео-
ретских пред-
мета 

Боловање 03.09.2018. Ана Живковић до 02.10.2018.

Невена Нико-
лић 

наставник фла-
уте 

 Неплаћено одсуство,
отказ уговора о раду 

03.01.2019. Мина Радић 

Милена Уро-
шевић 

 Наставник срп-
ског традицио-
налног певања 
и етномузико-
логије 

Промена статуса 
(  уговор о извођењу 
наставе па запослена 
на одређено време)   

01.03.2019.
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Кадровске промене

Име и прези-
ме запосленог

Радно место Разлог промене Датум промене
Име и презиме новог запо-
сленог 

Александра 
Миливојевић 
Јоцић

Наставник вио-
лине 

Повратак сапородиљ-
ског одсуства и одсу-
ства са рада ради 
неге детета

02.11.2018.

Теодора Пе-
шев-Ђурђе-
вић 

 Наставник 
соло певања 

Боловање 14.03.2019.
Александра Аливојводић до 
04.05.2019.

Јелена Дави-
довић 

Наставник пси-
хологије 

Отказ уговора о раду 08.04.2019. 
Јелена Давидовић по уговору
о извођењу наставе 

Јованка Ран-
ковић  

Наставник кла-
вира 

Истек уговора 19.04.2019.
Славица Рајевац ( повратак 
са породиљског и одсуства 
са рада ради неге детета) 

Верица Јако-
вљевић 

Наставник вио-
лине 

Боловање преко 60 
дана 

01.04.2019.
Ивана Стојановић до 
05.07.2019.

Александар 
Стајић 

Наставник сак-
софона 

Боловање до 60 дана 
05.11 – 19.11.2018 и

10.01. -  01.02.2019
Миодраг Антонијевић 

Ненад Села-
ковић 

Наставник фи-
зичког васпита-
ња 

Неплаћено одсуство 01. 04. 2017.
Милица Милетић до 17. 07. 
2019.

Милица Ми-
летић 

Наставник фи-
зичког васпита-
ња

Боловање 
22.01.2019.-
31.01.2019.

Нина Николић 

Небојша На-
стић 

Наставник ин-
фор. И рачу-
нарства 

Боловање 
27.11.2018-
10.12.2018.

Марко Симић 

Олга Симић 
Наст.верске на-
ставе

Плаћено одсуство 20.05-27.05.2019 Милош Јевтић 

Оливера Си-
мић

Наст.клавира Боловање до 60 дана 18.04-25.04. Мина Аврамовић 

Секретар школе
Љиљана Делић
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5. Ученици

5. Ученици

5.1. Ученици ОМШ

5.1.1. Бројно стање ученика ОМШ на почетку 
школске године

Табела 5.1.1-1: Бројно стање редовних ученика ОМШ на почетку школске године – Матична
школа у Ваљеву

Инструмент I II III IV V VI Свега

Клавир 16 17 12 20 21 11 97

Виолина 17 14 11 9 15 8 74

Виола1 1 1

Виолончело 3 1 5 1 2 4 16

Гитара 10 7 7 9 5 8 46

Хармоника 8 9 8 10 8 6 49

Флаута 12 9 5 4 4 12 46

Кларинет 4 5 5 1 15

Саксофон 3 1 2 6

Труба 4 1 1 6

Соло певање 11 15 26

Срп. трад. певање 1 2 3

Свега 89 81 55 55 56 49 385

Табела 5.1.1-2: Бројно стање редовних ученика ОМШ на почетку школске године – Издвојено
одељење у Лајковцу

Инструмент I II III IV V VI Свега

Клавир 1 3 2 2 4 1 13

Виолина 4 4 1 3 3 15

Виолончело 1 1 2

Гитара 4 4 5 4 3 20

1 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици 
почињу школовање на виолини.
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Бројно стање ученика ОМШ на почетку школске године

Инструмент I II III IV V VI Свега

Хармоника 2 4 1 4 2 13

Свега 11 11 13 11 11 6 63

Табела 5.1.1-3: Бројно стање редовних ученика ОМШ на почетку школске године – Издвојено
одељење у Мионици

Инструмент I II III IV V VI Свега

Клавир 5 5

Виолина 5 1 6

Виолончело 2 2

Гитара 6 6

Хармоника 3 3

Флаута 3 3

Кларинет 2 2

Свега 26 1 27

Табела 5.1.1-4: Бројно стање редовних ученика ОМШ на почетку школске године – Укупно

Инструмент I II III IV V VI Свега

Клавир 22 20 14 22 25 12 115

Виолина 26 19 12 12 15 11 95

Виола 1 1

Виолончело 5 1 6 2 2 4 20

Гитара 20 11 12 13 8 8 72

Хармоника 13 9 12 11 12 8 65

Флаута 15 9 5 4 4 12 49

Кларинет 6 5 5 1 17

Саксофон 3 1 2 6

Труба 4 1 1 6

Соло певање 11 15 26

Срп. трад. певање 1 2 3

Свега 126 93 68 66 67 55 475

Табела 5.1.1-5: Бројно стање ванредних ученика ОМШ на почетку школске године
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5. Ученици

Инструмент
Разред

Свега
I II III IV V VI

Клавир 6 5 4 15

Виолина 2 5 7

Виолончело 1 1

Гитара 4 1 5

Хармоника 4 4

Флаута 1 1

Кларинет 1 1

Соло певање 2 1 3

Срп. трад. певање 1 1

Свега 20 12 4 2 38

5.1.2. Успех ученика ОМШ по класама на крају 
другог полугодишта

Општа напомена: 
У  складу  са  Наставним  планом  и  програмом  ученици  првог  разреда  ОМШ  се  не

оцењују бројчаном, већ описном оценом, па се средња оцена класе почиње рачунати од
другог разреда ОМШ.

а) Матична школа у Ваљеву

а.1) Стручно веће клавира

Инструмент: Клавир

Класа: Димитрије Томић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Будимировић Матеја

I Милићевић Милица

II Бељић Андреј врло добар 4,00

II Смиљанић Ђорђе врло добар 3,50

IV Арсеновић Сара одличан 4,67

IV Бојичић Симон одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

IV Остојић Марија одличан 4,67

V Ранковић Павле врло добар 3,67

VI Матић Живко врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,22

Класа: Душан Марковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Обрадовић Емилија 31. 01. 2019. Напустио

I Олачи Елена

I Стојилковић Огњен 28. 05. 2019. Напустио

I Тадић Лука

II Лазаревић Елена одличан 5,00

II Шарчевић Андријана одличан 5,00

III Ђукановић Матеја одличан 5,00

III Недељковић Вукашин одличан 4,50

IV Поповић Лана добар 3,00

V Стошић Ленка одличан 4,67

Средња оцена класе: 4,53

Класа: Иван Рабасовић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Павловић Богдан

II Петровић Огњен одличан 4,50

II Ћосић Младен одличан 4,50

IV Љубојевић Лана 19. 06. 2019. Исписан

IV Трифковић Миленко одличан 5,00

V Јаневска Сара одличан 5,00

V Милосављевић Душан одличан 5,00

V Ратковић Гала добар 3,00

V Симић Нађа одличан 5,00

V Танасковић Андрија одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,63

Класа: Јелена Мирковић
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5. Ученици

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Живковић Мина

I Кнежевић Наталија

II Ђурановић Мирјана 10. 12. 2018. Напустио

II Савић Анђела 10. 01. 2019. Прешао у класу Милене Степановић

III Ђурић Даница одличан 5,00

III Тешић Лазар одличан 4,50

IV Тодорчевић Марко одличан 5,00

V Глогиња Катарина одличан 4,67

VI Смиљанић Илија одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,83

Класа: Милена Степановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Јевтић Ана

I Срећковић Кристина 31. 01. 2019. Напустио

II Савић Анђела одличан 5,00 25. 02. 2019. Прешао из класе Јелене Мирковић

III Томић Ања одличан 5,00

IV Јовановић Тара врло добар 4,00

IV Павловић Емилија одличан 5,00

V Мишковић Ања одличан 4,67

V Ненадовић Софија одличан 5,00

V Прокић Исидора одличан 5,00

VI Димитријевић Тина одличан 4,60

VI Милосављевић Сара одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,81

Класа: Милица Продановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ристић Ива

I Чолић Наталија

II Додовић Давид одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

III Ђурђевић Теодора неоцењен

III Матић Нађа врло добар 4,00

III Тодоровић Огњен врло добар 4,00

IV Миловић Исидора одличан 4,67

IV Штулић Вања одличан 5,00

V Ђорђевић Алексеј врло добар 3,67

V Лукић Јана одличан 5,00

V Пејдић Ђурђа врло добар 4,33

VI Пламенац Ива врло добар 3,60

Средња оцена класе: 4,36

Класа: Оливера Пантелић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

II Лазић Лејла одличан 5,00

II Љујић одличан 5,00

II Мазић Маша одличан 5,00

II Максимовић Дуња одличан 5,00

II Рабасовић Сибин одличан 5,00

IV Јовановић Димитрије врло добар 3,67

IV Николић Јања одличан 5,00

IV Ранковић Маша одличан 5,00

IV Стојковић Милица одличан 5,00

V Алексић Ема врло добар 3,67

V Лазаревић Софија одличан 5,00

V Марковић Мина одличан 5,00

VI Богојевић Дуња одличан 5,00

VI Јовановић Доротеја одличан 4,60

VI Рашевић Ања одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,78

Класа: Оливера Симић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ратковић Зоја

I Стојаковић Неда 14. 09. 2018.
Прешао у класу Љиљане Јовановић (на
инструмент виолина)
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5. Ученици

I Чолаковић Елена

II Костадиновић Анђелка одличан 5,00

II Лукић Михаило одличан 4,50

II Панић Неда одличан 5,00

III Миладиновић Николина врло добар 4,00

III Радојичић Ана одличан 5,00

IV Павловић Лина добар 3,00

V Ђукић Матеја 10. 06. 2019. Исписан

Средња оцена класе: 4,42

Класа: Славица Рајевац

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Љубичић Ана

III Васиљевић Ема одличан 4,50

III Пантелић Хелена одличан 5,00

IV Ђурић Чарна одличан 5,00

IV Пантелић Матија врло добар 4,00

IV Тешић Маријана добар 3,33

IV Томић Павле одличан 5,00

V Јоксимовић Милица врло добар 3,67

V Матијашевић Петар одличан 4,67

V Трифуновић Лука одличан 5,00

VI Петровић Ивана врло добар 4,20

VI Ристић Лука добар 3,40

VI Симеуновић Лука врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,31

а.2) Стручно веће гудача

Инструмент: Виолина

Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

I Лазић Магдалена 02. 11. 2018. Прешао из класе Верице Јаковљевић

I Ранисављевић Анђелија 02. 11. 2018. Прешао из класе Верице Јаковљевић

II Миладиновић Ђорђе врло добар 3,50 02. 11. 2018. Прешао из класе Павла Чанића

II Мирковић Лука врло добар 4,00 02. 11. 2018. Прешао из класе Павла Чанића

II Ристић Леца врло добар 3,50 02. 11. 2018. Прешла из класе Павла Чанића

III Петровић Оливера неоцењен 02. 11. 2018. Прешао из класе Љиљане Јовановић

V Димитријевић Тара одличан 5,00 02. 11. 2018. Прешао из класе Снежане Стевановић

V Трипковић Василије одличан 5,00 02. 11. 2018. Прешао из класе Павла Чанића

VI Аврамовић Нина врло добар 4,00 02. 11. 2018. Прешао из класе Љиљане Јовановић

VI Павић Јана одличан 5,00 02. 11. 2018. Прешао из класе Верице Јаковљевић

VI Петронијевић Невена одличан 4,60 02. 11. 2018. Прешао из класе Љиљане Јовановић

Средња оцена класе: 4,33

Класа: Ивана Стојановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Лазић Магдалена 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

I Мирјанић Лена

I Павићевић Лука

I Ранисављевић Анђелија 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

I Ристић Марио

I Спасенић Дуња

II Ружичић Теодора врло добар 3,50

III Илић Реља добар 2,50

III Нешковић Маша одличан 4,50

IV Дринчевић Уна одличан 4,67

V Крстић Дамњан добар 3,00

V Милинковић Дејан врло добар 3,67

V Радовановић Анастасија одличан 5,00

VI Ђуричић Ивана одличан 4,80

VI Павић Јана 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

VI Томић Иван одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,05

Класа: Лука Марковић
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Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ђукић Марија

I Петровић Михајло

I Радовановић Страхиња

II Ђурић Марија 01. 10. 2018. Исписан

II Јоксимовић Елена врло добар 3,50

IV Бирчанин Мина 26. 10. 2018. Исписан

IV Јокић Анђела врло добар 4,00 08. 11. 2018. Прешао из МШ Пожаревац

V Јоксимовић Јана врло добар 4,33

Средња оцена класе: 3,94

Класа: Љиљана Јовановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Маријанац Невена

I Стојаковић Неда 14. 09. 2018.
Прешао из класе Оливере Симић (са 
инструмента клавир)

II Петровић Калина одличан 4,50

II Ћосић Вера 18. 03. 2019. Преселио се у Београд

III Кулинчевић Николија одличан 5,00

III Петровић Оливера 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

III Урошевић Лазар врло добар 4,00

IV Ашковић Андријана врло добар 4,00

IV Јовановић Миливој одличан 4,67

IV Кнежевић Злата одличан 5,00

IV Томић Неда 14. 11. 2018. Исписан

V Крунић Ања врло добар 3,67

V Маринковић Михаило добар 3,00

V Петровић Александра врло добар 4,00

VI Аврамовић Нина 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

VI Петровић Јована врло добар 3,60

VI Петронијевић Невена 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

VI Томић Никола врло добар 3,80

Средња оцена класе: 4,11
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Класа: Милена Мартинов Стојковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Бирташевић Катарина

I Савић Петра

II Андрић Марина одличан 4,50

III Павловић Николина врло добар 4,00

IV Добрашиновић Невена врло добар 4,00

IV Марковић Вишња одличан 4,67

V Петровић Сава одличан 5,00

V Савић Дуња одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,53

Класа: Павле Чанић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Васић Никола

I Голубовић Ива

II Голубовић Богдан врло добар 3,50

II Лукић Јулијана одличан 4,50

II Матић Теодора одличан 4,50

II Миладиновић Ђорђе 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

II Мирковић Лука 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

II Панић Василија 12. 04. 2019. Исписан

II Ристић Леца 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

IV Петровић Тина одличан 5,00

V Панић Наталија 11. 06. 2019. Исписан ради обнављања разреда

V Рафаиловић Анастасија одличан 5,00

V Трипковић Василије 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

Средња оцена класе: 4,50

Класа: Снежана Стевановић
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Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Давидовић Лена

I Ристић Небојша

II Савић Јана одличан 5,00

III Арсеновић Стефан одличан 4,50

III Крстић Јана одличан 4,50

III Павловић Неда одличан 5,00

III Ранковић Лена одличан 5,00

III Стевановић Вук одличан 5,00

V Димитријевић Тара 02. 11. 2018.
Прешао у класу Александре 
Миливојевић Јоцић

V Маџаревић Николина одличан 5,00

V Стошић Анка 24. 06. 2019. Исписан ради обнављања разреда

VI Тофиловски Софија одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,88

Инструмент: Виола

Класа: Милена Мартинов Стојковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

V Вуковић Ленка одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

Инструмент: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Миловановић Огњен

I Перић Хана

I Филиповић Калина

II Гавриловић Лена одличан 4,50
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III Ђорђевић Мина добар 3,00

III Ивановић Јана врло добар 4,00

III Мишковић Николина одличан 5,00

III Стефановић Нађа врло добар 3,50

III Филић Јасмина одличан 5,00

IV Крунић Емилија одличан 5,00

V Марјановић Марко 28. 06. 2019. Исписан

V Остојић Хелена врло добар 4,33

VI Николић Анђелина одличан 5,00

VI Павић Екатарина врло добар 4,20

VI Павловић Тијана одличан 5,00

VI Петровић Јована одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,43

а.3) Стручно веће гитаре

Инструмент: Гитара

Класа: Драган Николић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Марковић Филип

I Павић Катарина

II Гагић Лена одличан 5,00

II Ицић Јован одличан 5,00

II Радојичић Алекса добар 3,00

II Штулић Вукашин одличан 5,00

III Јовановић Александар одличан 4,50

IV Илић Ива врло добар 4,33

IV Илић Мила врло добар 4,00

IV Младеновић Огњен врло добар 4,33

V Аксентијевић Марко врло добар 4,00

V Симић Теа одличан 4,67

VI Лукић Милица одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,40

Класа: Лука Јездић
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Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Вујетић Лазар

I Ђуришић Александра

I Јовановић Сава

II Жуњић Душан одличан 4,50

III Богдановић Невена одличан 5,00

III Кулинчевић Катарина одличан 4,50

III Пантелић Арсен добар 2,50

IV Драгић Анђелка одличан 5,00

IV Ђурић Нађа врло добар 4,33

IV Живковић Маја одличан 5,00

IV Мијаиловић Нађа одличан 5,00

V Богутовић Данило одличан 4,67

V Гођевац Јанко одличан 4,67

VI Мирковић Петар врло добар 3,60

VI Павловић Богдан одличан 5,00

VI Рашевић Ива одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,49

Класа: Милош Поповић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ђоковић Нина

I Кашиковић Теодора

I Крстајић Марија

I Теодоровић Угљеша

I Цветковић Огњен

II Гњато Ђорђе одличан 4,50

II Симић Милутин одличан 4,50

III Инђић Ива добар 3,00

III Јовановић Милош одличан 5,00

III Калабић Коста врло добар 3,50

IV Андрић Филип врло добар 4,00

IV Мирковић Николина одличан 5,00

V Марковић Иван одличан 5,00
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VI Гњато Стеван врло добар 4,20

VI Диволић Виктор врло добар 3,80

VI Јовановић Лука одличан 4,60

VI Митровић Теодора одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,31

а.4) Стручно веће хармонике

Инструмент: Хармоника

Класа: Владимир Обрадовић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Вујетић Срђан

II Јоксимовић Алекса одличан 5,00

III Јовановић Павле одличан 4,50

IV Станојевић Никола одличан 4,67

V Деспотовић Ђорђе добар 3,33

V Митровић Матеја добар 3,00

V Станојевић Јован 15. 11. 2018. Исписан

V Ускоковић Петар одличан 5,00

VI Довечер Марко добар 2,80

VI Ђенисић Илија одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,11

Класа: Душица Тимотић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Милинковић Филип

I Петровић Василије

I Стефановић Вељко

II Јанковић Давид добар 2,50

II Миленковић Далибор врло добар 4,00

II Муњић Лука добар 2,50

III Павићевић Душан одличан 4,50

III Средојевић Стефан врло добар 3,50
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III Степановић Давид добар 3,00

IV Гојковић Никола врло добар 3,67

V Јовановић Влајко одличан 5,00

V Симовић Лазар одличан 5,00

V Теовановић Миљана одличан 5,00

VI Урошевић Марија одличан 5,00

Средња оцена класе: 3,97

Класа: Никола Јанковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Андрић Давид

I Васић Милош

I Васић Урош

I Ђокић Новак

II Арсеновић Никола одличан 5,00

II Симић Лука одличан 4,50

IV Ђорђевић Лазар одличан 4,67

IV Јаковљевић Катарина врло добар 4,33

VI Лучић Михаило врло добар 3,80

VI Павловић Стефан одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,52

Класа: Славиша Јездимировић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

II Пантелић Василије добар 3,00

III Довечер Филип добар 3,00

III Маријанац Јанко добар 3,00

III Матић Дејан добар 3,00

IV Милосављевић Младен одличан 4,67

IV Средојевић Марко добар 3,00

V Николић Филип добар 3,00

Средња оцена класе: 3,24

Класа: Сретен Недић
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Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

II Ђурђевић Немања одличан 5,00

II Мојсиловић Павле одличан 5,00

III Милутиновић Марко врло добар 4,00

IV Бановић Никола добар 3,33

IV Драгојевић Страхиња одличан 5,00

IV Кушаковић Николина одличан 4,67

IV Ћосић Михајло 16. 04. 2019. Преселио се у Београд

VI Новаковић Ђорђе добар 3,40

Средња оцена класе: 4,34

а.5) Стручно веће дувача

Инструмент: Флаута

Класа: Ђорђе Маринковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Тошић Анастасија 15. 11. 2018. Исписан

I Тошић Наталија 15. 11. 2018. Исписан

II Јовановић Елеонора одличан 5,00

II Нешковић Милица одличан 5,00

II Ратковић Ника добар 3,00

II Стојковић Марта одличан 4,50

IV Матић Елена врло добар 4,00

VI Јовичић Неда врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,32

Класа: Мина Чкојић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Дугоњић Нађа

I Ђуричић Анастасиа
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I Илић Славица 01. 02. 2019. Исписан

I Олачи Димитрије 05. 04. 2019. Преселио се у Београд

II Адамовић Теодора одличан 4,50

III Маријанац Тијана врло добар 4,00

IV Павловић Сара одличан 5,00

IV Поповић Анђелика 11. 09. 2018. Исписан

V Илић Тијана врло добар 3,67

V Теофиловић Кристина одличан 5,00

VI Исидоровић Милица врло добар 4,20

VI Медић Елена одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,48

Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Гавриловић Андреа

I Ђуровић Искра

I Љујић Тара

I Митровић Наталија

II Ковачевић Наталија одличан 5,00

II Миловић Милица одличан 5,00

II Стефановић Уна одличан 5,00

II Трипковић Нина одличан 5,00

III Бошковић Ива одличан 5,00

III Карадаревић Анастасија одличан 4,50

III Петровић Татјана одличан 5,00

III Топаловић Лена одличан 5,00

VI Крстајић Катарина одличан 5,00

VI Марковић Ивана одличан 5,00

VI Степановић Кристина одличан 5,00

VI Томић Михаела врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,88

Класа: Тијана Радовић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин
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I Лукић Исидора

I Радојичић Тара

IV Пејић Ивона одличан 4,67

V Мићић Ленка одличан 5,00

V Обрадовић Марија одличан 5,00

VI Радовић Теодора одличан 5,00

VI Радојевић Лејла одличан 4,60

VI Радојичић Ивана одличан 4,60

VI Стојаковић Јана одличан 5,00

VI Термачић Димитрије врло добар 4,20

Средња оцена класе: 4,76

Инструмент: Кларинет

Класа: Андрија Мирковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Бурсаћ Софија

I Ђурђевић Ана

II Павловић Душан одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

Класа: Жељко Русиновић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Анђелковић Анђелина

I Ашанин Вук

II Голубовић Елена 28. 12. 2018. Исписан

II Ђурић Христина 09. 05. 2019. Напустио

II Крунић Ђорђе одличан 5,00 20. 02. 2019.
Полагањем испита завршио II разред 
ОМШ у року краћем од предвиђеног

II Теофиловић Мања одличан 5,00

III Божић Ђурђа одличан 4,67

III Крунић Ђорђе врло добар 4,00 20. 02. 2019.
Полагањем испита завршио II разред 
ОМШ у року краћем од предвиђеног

III Милинковић Филип 11. 06. 2019. Исписан
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III Петровић Михаило врло добар 4,00

III Пухалак Данијел 10. 12. 2018. Исписан

III Ратковић Милорад врло добар 3,67

IV Мишовић Исидора одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,48

Инструмент: Саксофон

Класа: Александар Стајић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Коцић Михајло

I Мирјанић Лука

I Мићић Невена

II Жугић Јаков одличан 5,00

III Кудић Јелена одличан 4,67

III Тодоровић Андреј одличан 4,67

Средња оцена класе: 4,78

Инструмент: Труба

Класа: Зоран Радовановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ђурђевић Лука

I Марић Кристијан 15. 11. 2018. Исписан

I Митровић Виктор 15. 11. 2018. Исписан

I Чолић Димитрије

II Симеуновић Алекса врло добар 3,50

IV Мијатовић Лука добар 2,80

Средња оцена класе: 3,15
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а.6) Стручно веће певача

Инструмент: Соло певање

Класа: Бојан Величковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Веселиновић Данило

I Савић Јелисавета

II Аџић Катарина одличан 5,00

II Благојевић Сара одличан 4,75

II Живковић Данијела 28. 12. 2018. Исписан

II Јанчић Исидора врло добар 4,20

II Јовановић Андријана 04. 06. 2019. Исписан ради обнављања разреда

II Лазаревић Исидора одличан 5,00

II Мишић Тијана 15. 11. 2018. Исписан

II Николић Јаков врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,59

Класа: Теодора Пешев Ђурђевић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Бранковић Дарија

I Јаневска Софија

I Лукић Сања 09. 10. 2018. Исписан

I Манојловић Антоније

I Недељковић Михаило

I Пантић Василије

I Пољаница Ивана

I Симић Мина

I Станковић Наташа

II Ђерић Љубица одличан 4,80

II Исидоровић Марија одличан 5,00

II Малешевић Катарина одличан 4,80

II Митровић Невена одличан 4,60

II Митровић Татјана 15. 11. 2018. Исписан ради обнављања разреда
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II Павловић Валентина добар 3,00

II Станковић Тина одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,53

Инструмент: Срп. трад. певање

Класа: Милена Урошевић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ковачевић Марина

II Јовић Теодора одличан 5,00

II
Срећковић Милица-
Анђа

добар 3,00

Средња оцена класе: 4,00

б) Издвојено одељење у Лајковцу

б.1) Стручно веће клавира

Инструмент: Клавир

Класа: Биљана Максимовић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ћатић Софија

II Илић Магдалена одличан 5,00

II Јовановић Сара одличан 5,00

II Пажиновић Ђурђија одличан 5,00

III Андрић Јована одличан 5,00

III Јеворсимовић Јована одличан 5,00

IV Илић Марија одличан 5,00

IV Шарић Анастасија одличан 5,00

V Бајић Тијана добар 3,33

V Јанковић Николина одличан 5,00

V Јоксимовић Јована одличан 5,00
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V Шарић Емилија одличан 5,00

VI Поповић Јована врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,81

б.2) Стручно веће гудача

Инструмент: Виолина

Класа: Милена Броћовић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Јосиповић Теодор

I Митрић Лара

I Пантелић Милица

I Тејић Огњен

II Димитријевић Златко врло добар 4,00

II Пауновић Ђорђе одличан 5,00

II Секулић Јулијана одличан 4,50

II Томашевић Калина одличан 5,00

III Симић Дамњан одличан 5,00

IV Јокић Маша одличан 5,00

IV Милосављевић Анђела одличан 5,00 30. 01. 2019.
Полагањем испита завршила IV разред
OМШ у року краћем од предвиђеног

IV Милошевић Негослава врло добар 4,33

V Милосављевић Анђела одличан 5,00 30. 01. 2019.
Полагањем испита завршила IV разред
OМШ у року краћем од предвиђеног

VI Бојовић Дејана одличан 5,00

VI Лончар Маша одличан 4,80

VI Миливојевић Ана 17. 05. 2019. Исписан ради обнављања разреда

Средња оцена класе: 4,78

Инструмент: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса
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датум начин

III Вићентијевић Ана одличан 4,50

IV Пажиновић Даринка одличан 4,67

Средња оцена класе: 4,59

б.3) Стручно веће гитаре

Инструмент: Гитара

Класа: Цвијетин Трифковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Марковић Ана

I Радованчевић Василије

I Радованчевић Петар

I Селенић Николина

II Живковић Страхиња врло добар 4,00

II Ивановић Лана одличан 5,00

II Лончар Момир одличан 4,50

II Петронијевић Марија врло добар 4,00

III Бојовић Ања одличан 5,00

III Јанковић Анђелија одличан 5,00

III Јовановић Андреа одличан 5,00

III Јоксимовић Марко врло добар 4,00

III Радивојевић Вукашин врло добар 4,00

IV Лончар Јулија одличан 4,67

IV Петронијевић Сара одличан 4,67

IV
Радованчевић 
Магдалена

одличан 5,00

IV Радоњић Данило одличан 5,00

V Ђорђевић Немања одличан 5,00

V Ивковић Невена врло добар 4,33

V Недељковић Лука врло добар 4,33

Средња оцена класе: 4,59

34 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

б.4) Стручно веће хармонике

Инструмент: Хармоника

Класа: Јелена Бранковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Васовић Никола

I Милосављевић Илија

III Жарић Никола врло добар 4,00

III Ивковић Михаило одличан 5,00

III Јевросимовић Жељко одличан 4,50

III Ракић Мартина врло добар 4,00

IV Јовановић Димитрије одличан 4,67

V Вељовић Лука врло добар 4,00

V Ивановић Емилија врло добар 4,33

V Милановић Анђелија одличан 5,00

V Милосављевић Анђела одличан 5,00

VI Гајић Јован добар 3,20

VI Јевросимовић Драган одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,41

в) Издвојено одељење у Мионици

в.1) Стручно веће клавира

Инструмент: Клавир

Класа: Милица Продановић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Максимовић Александра

I Пауновић Ђурђија

I Протић Страхиња 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

I Ризо Ђурић Емили
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I Стојановић Катарина

II Протић Страхиња одличан 5,00 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

Средња оцена класе: 5,00

в.2) Стручно веће гудача

Инструмент: Виолина

Класа: Александра Марковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Гладовић Марина

I Лазић Ивана

I Митровић Марија

I Палавестрић Тијана

I Тодорић Василије 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

II Мићић Лука одличан 5,00 28. 01. 2019. Прешао из МШ Лазаревац

II Станојловић Добривоје врло добар 4,00

II Тодорић Василије одличан 5,00 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

Средња оцена класе: 4,67

Инструмент: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Вујић Ана 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

I Вујић Нела 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

II Вујић Ана одличан 5,00 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

II Вујић Нела одличан 4,50 28. 01. 2019.
Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног
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Средња оцена класе: 4,75

в.3) Стручно веће гитаре

Инструмент: Гитара

Класа: Лука Јездић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Марковић Павле

I Мијаиловић Урош
28. 01.
2019.

Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

I Секулић Никола
28. 01.
2019.

Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

I Станковић Димитрије

I Станојловић Миодраг

I Стевановић Маја

II Мијаиловић Урош одличан 5,00
28. 01.
2019.

Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

II Секулић Никола одличан 5,00
28. 01.
2019.

Полагањем испита завршио I разред у 
року краћем од предвиђеног

Средња оцена класе: 5,00

в.4) Стручно веће хармонике

Инструмент: Хармоника

Класа: Слободан Недић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Ивановић Јован

I Крстивојевић Ана

I Читаковић Матеа

Средња оцена класе: 
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в.5) Стручно веће дувача

Инструмент: Флаута

Класа: Мина Чкојић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Радовановић Сара 21. 09. 2018. Исписан

I Стојановић Тара

I Шарчевић Теодора

Средња оцена класе: 

Инструмент: Кларинет

Класа: Андрија Мирковић

Раз
ред

Ученик
Општи
успех

Средња
оцена

Промена статуса

датум начин

I Лазић Јована

I Томић Софија 06. 05. 2019. ученица је напустила школовање

Средња оцена класе: 
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5.1.3. Општи успех ученика ОМШ по 
инструментима

а) Матична школа у Ваљеву

а.1) Стручно веће клавира

Табела 5.1.3-1: Успех ученика клавира

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 17 13 4

II 16 1 14 2 16 4,88 1

III 12 8 3 11 4,73 1

IV 20 13 3 3 19 4,53 1

V 21 14 5 1 20 4,65 1

VI 11 6 4 1 11 4,45

СВЕГА 97 1 55 17 5 90 4,65 1 7

а.2) Стручно веће гудача

Табела 5.1.3-2: Успех ученика виолине

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 16 1 17

II 14 5 6 11 4,45 3

III 11 7 2 1 10 4,60 1 1

IV 9 1 5 3 8 4,63 2

V 15 7 4 2 13 4,38 2
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VI 8 5 3 8 4,63

СВЕГА 73 2 29 18 3 67 4,54 1 7 1

Табела 5.1.3-3: Успех ученика виоле2

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

IV

V 1 1 1 5,00

VI

СВЕГА 1 1 1 5,00

Табела 5.1.3-4: Успех ученика виолончела

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 3 3

II 1 1 1 5,00

III 5 2 2 1 0 5 4,20

IV 1 1 1 5,00

V 2 1 1 4,00 1

VI 4 3 1 4 4,75

СВЕГА 16 7 4 1 15 4,59 1
`

2 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици 
почињу школовање на виолини.
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а.3) Стручно веће гитаре

Табела 5.1.3-5: Успех ученика гитаре

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 10 10

II 7 6 1 7 4,71

III 7 4 1 2 7 4,29

IV 9 4 5 9 4,44

V 5 4 1 5 4,80

VI 8 5 3 8 4,63

СВЕГА 46 23 10 3 46 4,57

а.4) Стручно веће хармонике

Табела 5.1.3-6: Успех ученика хармонике

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили
П

оп
ра

вн
и

ис
пи

т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 8 8

II 9 5 1 3 9 4,22
III 8 2 2 4 8 3,75
IV 10 5 2 2 9 4,33 1

V 8 4 3 7 4,14 1

VI 6 3 1 2 6 4,17
СВЕГА 49 19 6 14 47 4,12 2
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а.5) Стручно веће дувача

Табела 5.1.3-7: Успех ученика флауте

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 12 8 4

II 9 8 1 9 4,78

III 5 4 1 5 4,80

IV 4 2 1 3 4,67 1

V 4 3 1 4 4,75

VI 12 8 4 12 4,67

СВЕГА 46 25 7 1 41 4,73 5

Табела 5.1.3-8: Успех ученика кларинета

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 4 4

II 5 3 3 5,00 2

III 5 1 1 3 4 4,25 2

IV 1 1 1 5,00

СВЕГА 15 1 5 3 12 4,75 4

Табела 5.1.3-9: Успех ученика саксофона

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 3 3
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II 1 1 1 5,00

III 2 2 2 5,00

IV

СВЕГА 6 3 6 5,00

Табела 5.1.3-10: Успех ученика трубе

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 4 2 2

II 1 1 1

III

IV 1 1 1 3,00

СВЕГА 6 1 1 4 3,00 2

а.6) Стручно веће певача

Табела 5.1.3-11: Успех ученика соло певања

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 11 10 1

II 15 8 2 1 11 4,64 4

СВЕГА 26 8 2 1 21 4,64 5
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Табела 5.1.3-12: Успех ученика српског традиционалног певања

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 1 1

II 2 1 1 2 4,00

СВЕГА 3 1 1 3 4,00

б) Издвојено одељење у Лајковцу

б.1) Стручно веће клавира

Табела 5.1.3-13: Успех ученика клавира

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили
П

оп
ра

вн
и

ис
пи

т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 1 1

II 3 3 3 5,00

III 2 2 2 5,00

IV 2 2 2 5,00

V 4 3 1 4 4,50

VI 1 1 1 4,00

СВЕГА 13 10 1 1 13 4,70
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б.2) Стручно веће гудача

Табела 5.1.3-14: Успех ученика виолине

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 4 4

II 4 3 1 4 4,75

III 1 1 1 5,00

IV 3 2 1 3 4,67

V 1 1 1 5,00

VI 3 2 2 5,00 1

СВЕГА 15 1 9 2 15 4,88 1

Табела 5.1.3-15: Успех ученика виолончела

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I

II

III 1 1 1 5,00

IV 1 1 1 5,00

V

VI

СВЕГА 2 2 2 5,00
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б.3) Стручно веће гитаре

Табела 5.1.3-16: Успех ученика гитаре

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 4 4

II 4 2 2 4 4,50

III 5 3 2 5 4,60

IV 4 4 4 5,00

V 3 1 2 3 4,33

VI

СВЕГА 20 10 6 20 4,61

б.4) Стручно веће хармонике

Табела 5.1.3-17: Успех ученика хармонике

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 2 2

II

III 4 2 2 4 4,50

IV 1 1 1 5,00

V 4 2 2 4 4,50

VI 2 1 1 2 4,0
0

СВЕГА 13 6 4 1 13 4,50
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в) Издвојено одељење у Мионици

в.1) Стручно веће клавира

Табела 5.1.3-18: Успех ученика клавира

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 5 5

II 1 1 1 5,00

III

IV

V

VI

СВЕГА 5 1 1 6 5,00

в.2) Стручно веће гудача

Табела 5.1.3-19: Успех ученика виолине

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 5 5

II 1 2 2 1 3 4,67

III

IV

V

VI

СВЕГА 6 2 2 1 8 4,67
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Табела 5.1.3-20: Успех ученика виолончела

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 2 2

II 2 2 2 5,00

III

IV

V

VI

СВЕГА 2 2 2 4 5,00

в.3) Стручно веће гитаре

Табела 5.1.3-21: Успех ученика гитаре

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 6 6

II 2 2 2 5,00

III

IV

V

VI

СВЕГА 6 2 2 8 5,00
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в.4) Стручно веће хармонике

Табела 5.1.3-22: Успех ученика хармонике

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 3 3

II

III

IV

V

VI

СВЕГА 3 3

в.5) Стручно веће дувача

Табела 5.1.3-23: Успех ученика флауте

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили
П

оп
ра

вн
и

ис
пи

т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 3 2 1

II

III

IV

V

VI

СВЕГА 3 2 1
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Табела 5.1.3-24: Успех ученика кларинета

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 2 1 1

II

III

IV

СВЕГА 2 1 1

5.1.4. Општи успех и владање ученика ОМШ

Табела 5.1.4-1: Општи успех ученика – Матична школа у Ваљеву

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

Клавир 97 1 55 17 5 90 4,65 1 7

Виолина 73 2 29 18 3 67 4,54 1 7 1

Виола 1 1 1 5,00

Виолончело 16 7 4 1 15 4,59 1

Гитара 46 23 10 3 46 4,57

Хармоника 49 19 6 14 47 4,12 2

Флаута 46 25 7 1 41 4,73 5

Кларинет 15 1 5 3 12 4,75 4

Саксофон 6 3 6 5,00

Труба 6 1 1 4 3,00 2

Соло певање 26 8 2 1 21 4,64 5

Срп. трад.

певање
3 1 1 3 4,00

СВЕГА 384 4 176 68 30 353 4,47 2 33 1
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Општи успех и владање ученика ОМШ

Табела 5.1.4-2: Општи успех ученика – Издвојено одељење у Лајковцу

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

Клавир 13 10 1 1 13 4,70

Виолина 15 1 9 2 15 4,88 1

Виолончело 2 2 2 5,00

Гитара 20 10 6 20 4,61

Хармоника 13 6 4 1 13 4,50

СВЕГА 63 1 37 13 2 63 4,74 1

Табела 5.1.4-3: Општи успех ученика – Издвојено одељење у Мионици

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об
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х

Д
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ољ
ни

х
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но
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ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
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о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед
Клавир 5 1 1 6 5,00

Виолина 6 2 2 1 8 4,67

Виолончело 2 2 2 4 5,00

Гитара 6 2 2 8 5,00

Хармоника 3 3

Флаута 3 2 1

Кларинет 2 1 1

СВЕГА 27 7 7 1 32 4,92 2
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5. Ученици

Табела 5.1.4-4: Општи успех ученика – цела школа

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до
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их

Д
об

ри
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дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео
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њ
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и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

Ваљево 384 4 176 68 30 353 4,47 2 33 1

Лајковац 63 1 37 13 2 63 4,74 1

Мионица 27 7 7 1 32 4,92 2

СВЕГА 474 12 220 82 32 448 4,71 2 36 1

Сви ученици ОМШ имају Примерно владање.

5.1.5. Резултати ученика на годишњим 
испитима у завршним разредима ОМШ

а) Солфеђо

Табела 5.1.5-1: Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ –
солфеђо

Разред Укупно
ученика

Приступило
испиту

Оцена на годишњем испи-
ту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

VI3 49 49 29 11 9 4, 40

IV4 2 2 1 1 3, 50

II5 7 7 3 2 2 3, 85

СВЕГА 58 58 33 13 9 3 3, 91
Напомена: На основу Одлуке Комисије за усаглашавање наставног плана и програма (дел. бр. 956, од 3. 9. 
2019.) 6 ученика Соло певања су ослобођени похађања наставе Солфеђа, јер су наставу тог предмета 
похађали у оквиру раније завршеног музичког образовања.

3 Ученици који свирају: клавир, виолину, виолу, виолончело, флауту, хармонику и гитару
4 Ученици који свирају: кларинет, саксофон и трубу
5 Ученици соло певања.
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Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ

б) Теорија музике

Табела 5.1.5-2: Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ –
теорија музике

Разред Укупно
ученика

Приступило
испиту

Оцена на годишњем испи-
ту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

VI 49 49 16 13 13 7 3, 77

IV 2 2 2 2, 00

II 7 7 3 1 3 3, 57

СВЕГА 58 58 19 14 13 12 3, 11
Напомена: На основу Одлуке Комисије за усаглашавање наставног плана и програма (дел. бр. 956, од 3. 9. 
2019.) 6 ученика Соло певања су ослобођени похађања наставе Теорија музике, јер су наставу тог предмета 
похађали у оквиру раније завршеног музичког образовања.

в) Инструмент

Табела 5.1.5-3: Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ –
инструмент

Инструмент Укупно
ученика

Приступи-
ло испиту

Оцена
на годишњем испиту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

Клавир 11 11 5 2 3 1 4,00

Виолина 8 8 5 2 1 4,50

Виола

Виолончело 4 4 3 1 4,75

Гитара 8 8 6 1 1 4,60

Хармоника 6 6 2 1 2 1 3,67

Флаута 12 12 8 4 4,33

Кларинет 2 2 1 1 4,50

Саксофон

Труба 1 1 1 3,00

Соло певање 12 10 8 1 1 4,95 2

Срп. трад.
певање 2 2 1 1 4.00

СВЕГА 66 64 39 13 10 2 4,26 2
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5. Ученици

5.1.6. Резултати разредних и поправних 
испита ученика ОМШ – августовски 
испитни рок

Табела 5.1.6-1: Резултати испита у августовском испитном року ОМШ

Име учени-

ка
Разред Одсек Класа

Резултат испита
Општи успех на

крају године

Средња

оценаВрста Предмет Оцена

Петровић 
Оливера

III гудачки
Александра Ми-
ливојевић Јоцић

годишњи
Виолина
Солфеђо

(2)
(4)

добар 3,00

Исидора Јан-
чић

II вокални
Бојан Величко-
вић

годишњи
Упоредни кла-

вир
(3) врло добар 4,20

5.1.7. Бројно стање ученика ОМШ на крају 
школске године

а) Редовни ученици

Табела 5.1.7-1: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у Матичној школи
у Ваљеву на крају школске године

Инстру-
мент

Уписано
у школској години

Напустило у току школске године

Укупно заврши-
ло разред

Понавља
разредНа

по-
четку

У
току

Укуп-
но

Исписало се
Прешло на
ванредно

школовање

Прешло у
другу шко-

лу

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Клавир 97 1 98 7 7,14 90 91,84

Виолина 73 2 75 6 8,00 1 1,33 68 90,67

Виола6 1 1 1 100,00

Виолон-
чело

16 16 1 6,25 15 93,75

Гитара 46 46 46 100,00

Хармо-
ника

49 49 1 2,04 1 2,04 47 95,92

Флаута 46 46 4 8,70 1 2,17 41 89,13

Клари-
нет

15 1 16 4 25,00 12 75,00

6 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици прва 
три разреда се школују на виолини.
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Бројно стање ученика ОМШ на крају школске године

Инстру-
мент

Уписано
у школској години

Напустило у току школске године

Укупно заврши-
ло разред

Понавља
разредНа

по-
четку

У
току

Укуп-
но

Исписало се
Прешло на
ванредно

школовање

Прешло у
другу шко-

лу

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Саксо-
фон

6 6 6 100,00

Труба 6 6 2 33,33 4 66,67

Соло пе-
вање

26 26 5 19,23 21 80,77

Срп. 
трад. 
певање

3 3 3 100,00

СВЕГА 384 4 388 30 7,73 3 0,77 354 91,24

Табела 5.1.7-2: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у издвојеном
одељењу у Лајковцу на крају школске године

Инстру-
мент

Уписано
у школској години

Напустило у току школске године

Укупно завр-
шило разред

Понавља
разредНа

по-
четку

У
току

Укуп-
но

Исписало се
Прешло на
ванредно

школовање

Прешло у
другу школу

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Клавир 13 13 13 100,00

Виолина 15 1 16 1 6,25 15 93,75

Виолон-
чело

2 2 2 100,00

Гитара 20 20 20 100,00

Хармо-
ника

13 13 13 100,00

СВЕГА 63 1 64 1 1,56 63 98,44
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5. Ученици

Табела 5.1.7-3: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у издвојеном
одељењу у Мионици на крају школске године

Инстру-
мент

Уписано
у школској години

Напустило у току школске године

Укупно завр-
шило разред

Понавља
разредНа

по-
четку

У
току

Укуп-
но

Исписало се
Прешло на
ванредно

школовање

Прешло у
другу школу

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Клавир 5 1 6 6 100,00

Виолина 6 2 8 8 100,00

Виолон-
чело

2 2 4 4 100,00

Гитара 6 2 8 8 100,00

Хармо-
ника

3 3 3 100,00

Флаута 3 3 1 33,33 2 66,67

Клари-
нет

2 2 1 50,00 1 50,00

СВЕГА 27 7 34 2 5,88 32 94,12

Табела 5.1.7-4: Бројно стање редовних ученика ОМШ у целој школи на крају школске године

Уписано
у школској години

Напустило у току школске године

Укупно завр-
шило разред

Понавља
разредНа

по-
четку

У
току

Укуп-
но

Исписало се
Прешло на
ванредно

школовање

Прешло у
другу школу

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Ваљево 384 4 388 30 7,73 3 0,77 354 91,24

Лајковац 63 1 64 1 1,56 63 98,44

Мионица 27 7 34 2 5,88 32 94,12

СВЕГА 474 12 486 33 6,79 3 0,62 449 92,39
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Бројно стање ученика ОМШ на крају школске године

б) Ванредни ученици

Табела 5.1.7-5: Бројно стање ванредних ученика ОМШ по инструментима на крају школске
године

Инструмент
Разред

Свега
I II III IV V VI

Клавир 6 3 4 1 14

Виолина 3 4 2 9

Гитара 2 1 3

Хармоника 3 1 4

Флаута 1 1

Кларинет 1 1

Соло певање 2 1 3

Срп. трад. певање 1 1 2

Свега 17 11 6 3 37
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5. Ученици

5.1.8. Најуспешнији ученици ОМШ

Табела 5.1.8-1: Ученици који су током ОМО имали просек 5,00 („Вуковци”)

Ученик Инструмент Класа Локација

Илија Смиљанић Клавир Јелена Мирковић Ваљево

Сара Милосављевић Клавир Милена Степановић Ваљево

Дуња Богојевић Клавир Оливера Пантелић Ваљево

Софија Тофиловски Виолина Снежана Стевановић Ваљево

Јана Павић Виолина Александра Миливојевић Јоцић Ваљево

Тијана Павловић Виолончело Даница Крунић Ваљево

Катарина Крстајић Флаута Слободанка Васиљевић Љујић Ваљево

Кристина Степановић Флаута Слободанка Васиљевић Љујић Ваљево

Ивана Марковић Флаута Слободанка Васиљевић Љујић Ваљево

Елена Медић Флаута Мина Чкојић Ваљево

Јана Стојаковић Флаута Тијана Радовић Ваљево

Теодора Радовић Флаута Тијана Радовић Ваљево

Марија Урошевић Хармоника Душица Тимотић Ваљево

Марија Исидоровић Соло певање Теодора Пешев Ђурђевић Ваљево

Тина Станковић Соло певање Теодора Пешев Ђурђевић Ваљево

Исидора Лазаревић Соло певање Бојан Величковић Ваљево

Теодора Јовић Соло певање Милена Урошевић Ваљево

Дејана Бојовић Виолина Милена Броћовић ИО Лајковац

Елена Медић

 Најуспешнији ученик ОМШ

Елена  Медић  је  рођена  18.06.2004.  године  у  Ваљеву.
Образовање  у  основној  музичкој  школи  “Живорад  Грбић”  је
започела  2013.  године,  на  дувачком  одсеку  за  флауту,  у  класи
професорке Невене Николић, у  чијој  класи је  била до 2018.  Од
јануара 2018. године, Елена је у класи професорке Мине Чкојић, у
чијој је класи и завршила основно музичко образовање.

Као  флаутиста,  активна  је  као  солиста,  и  као  камерни  и
оркестарски свирач,  што потврђују бројни наступи и награде на
такмичењима, у земљи, као и иностранству: 
 Прве  награде  на  Сусретима  флаутиста  "Тахир  Куленовић"  у

Ваљеву
 Друге награде на Међународном такмичењу "Даворин Јенко" у Београду
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Најуспешнији ученици ОМШ

 Прве награде на Такмичењу флаутиста "Јосип Славенски" у Београду
 Прва награда и звање Лауреата на Школском такмичењу дувачког одсека
 Прве награде на Републичком такмичењу ученика музичких школа у Београду  

Као члан два  камерна ансамбла,  дуо "Живорад Грбић",  заједно са  Машом Лазић,  у
класи  Невене  Николић,  као  и  ансамбла  "Флаутисимо",  у  класи  Александра  Буркерта,
наступала је на такмичењима на којима су ови састави више пута били првонаграђени,
или проглашени звањем Лауреата. Са ансамблом "Флаутисимо" је гостовала у мађарском
граду Хевиз, као и у Велењу (Словенија).

Елена је до сада одржала четири солистичка концерта, у свечаној сали музичке школе,
и  у  сали Ваљевске  гимназије,  уз  клавирску  подршку Сање Кнежевић-Гавриловић,  Ане
Пејовић и Андријане Божић.

На тешњарским вечерима, у августу 2018., у Ваљеву, наступала је као члан оркестра,
сачињеног од професора и ђака музичке школе, а поводом извођења музичко-сценског
дела "Круг", композитора Владимира Пухалца.

У  слободно време,  Елена  активно  тренира  модеран  балет  од  2011.  године  у  школи
модерног балета “Студио М”, а такође је узимала и приватне часове гитаре.

Своје школовање наставиће у музичкој школи "Коста Манојловић", у Земуну.

Јана Стојаковић

 Похвала  Наставничког  већа  за  остварене  резултате  на
такмичењима у току школовања

Јана Стојаковић, рођена је  07. јануара 2005. године. Музичку
школу  „Живорад  Грбић“  уписала  је  2013.  године,  инструмент
флаута у класи проф. Александра Буркерта, а завршну годину у
класи проф.  Тијане Радовић.  Наступала је  на такмичењима као
што  су  Међународно  такмичење  „Даворин  Јенко“,  Сусрети
флаутиста  „Тахир  Куленовић“,  Републичко  такмичење  УМБШС,
Међународно  такмичење  „Петар  Коњовић“,  Међународно
такмичење  „Охридски  бисери“.  Освајала  је  високе  награде  дуги
низ  година,  а  ове  године  осваја  лауреат  на  Републичком
такмичењу  УМБШС.  Такође,  Јана  је  члан  ансамбла  флаута

„Флаутисимо“ са којим је наступала на многим међународним такмичењима и освајала
значајне награде.  Похађала је  курсеве код великана флауте,  као што су Дејан Гаврић,
Матеј Зупан..

Члан је црквеног хора „Хаџи Рувим“, са којим је освојила прву награду на такмичењу
хорова у „Бијељини“, а члан је и народног оркестра „Абрашевић“ са којим је ишла на
турнеју у Чешку и у Немачку. Похађала је летње и зимске кампове код проф Александра
Буркерта у Липцима (Црна Гора), Шумадији и Хевизу (Мађарска).

Учествовала је на многим манифестацијама и концертима широм Србије. 
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Теодора Радовић

 Похвала  Наставничког  већа  за  афирмацију  школе  и  за
остварене резултате на такмичењима у току школовања

Теодора Радовић, рођена је 12. децембра 2004. године у Ваљеву.
Школовње у ОМШ „Живорад Грбић“ започела је 2013. године уз
часове  виолончела,  али  након  годину  дана  опредељује  се  за
флауту.  Свој  пун  потенцијал  успева  да  испољи  уз  помоћ  свог
професора  флауте,  Александра  Буркерта,  ког  2018.  године
наслеђује његов бивши ученик Тијана Радовић. Током школовања,
Теодора  остварује  изузетне  резултате  на  многобројним
такмичењима  у  земљи  и  иностранству,  као  солиста  и  камерни
извођач.  Међу  најзначајнијим  наградама  су:  I  награда  на
Међународном такмичењу „Охрид те сакам“ 2017, прве награде на

Међународном такмичењу „Даворин Јенко“  у  Београду,  прве  награде  на  Републичком
такмичењу УМБШС. Теодора показује изузетне резултате и на такмичењима из познавања
теорије музике и солфеђа (5 првих награда). Члан је ансамбла флаута „Flautissimo“ са
којим је остварила велики број наступа у земљи и иностранству: Новосадска синагога,
Ваљевска  гимназија,  Центар  за  културу  Ваљево,  Модерна  галерија  Ваљево,  у  Велењу
(Словенија), Тивту, Котору (Црна Гора), Хевизу (Мађарска)..Ученица је похађала и часове
проф. Матеј Зупана (Словенија) на мастеркласу у Ваљеву. Теодора је имала прилике да
наступа и као солиста у пратњи Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав
Бинички“ у Београду. Од септембра, ђак је СМШ „Живорад Грбић“, где се упушта у нове
изазове и подухвате које ова професија захтева. 

5.1.9. Пријемни испит за упис у први разред 
ОМШ за наредну школску годину

Табела 5.1.9-1: Календар пријемних испита за упис у први разред ОМШ

Матична школа у Ваљеву
28. мај 2019.
4. јун 2019.
11. јун 2019.

Издвојено одељење у Лајковцу 16. мај 2019.
20. мај 2019.

Издвојено одељење у Мионици 7. јун 2019.
10. јун 2019.
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Пријемни испит за упис у први разред ОМШ за наредну школску годину

Табела 5.1.9-2: Пријемни испит за упис у први разред ОМШ – Матична школа у Ваљеву
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Клавир 26 22 1 1 1 3

Виолина 24 13 1 10

Виолончело 2 1 1

Гитара 14 5 1 8

Хармоника 6 6

Флаута 3 2 1

Кларинет 5 5

Саксофон 1 1

Труба

Соло певање 17 14 3 1

Српско трад. 
певање 4 4

Припремни 
разреда 17 17

Укупно 119 76 4 5 1 17 22

Табела 5.1.9-3: Пријемни испит за први разред ОМШ – Издвојено одељење у Лајковцу
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Клавир 5 5

Виолина 3 3

Виолончело 1 1

Гитара 1 1

Хармоника 2 2

Припремни 
разред 4 4

Укупно 18 18
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Табела 5.1.9-4: Пријемни испит за припремни и први разред ОМШ – Издвојено одељење у
Мионици
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Клавир 7 5 2

Виолина 17 4 7 1 5

Виолончело

Гитара 13 2 4 2 5

Хармоника

Флаута 1 1

Кларинет 1 1

Срп. трад. 
певање 3 2 1

Припремни 
разред 8 8

Укупно 50 23 12 3 12
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Пријемни испит за упис у први разред ОМШ за наредну школску годину

Табела 5.1.9-5: Број уписаних ученика у први разред ОМШ за школску 2019/2020. годину, по
инструментима

Инструмент

Матична шко-
ла у Ваљеву

Издвојено
одељење у
Лајковцу

Издвојено
одељење у
Мионици

Укупно

Редов-
ни

Ван-
редни

Редов-
ни

Ван-
редни

Редов-
ни

Ван-
редни

Редов-
ни

Ван-
редни

Клавир 22 1 5 5 32 1

Виолина 13 4 3 4 20 4

Виолончело 1 1 2 4

Гитара 5 3 1 3 9 3

Хармоника 13 2 2 3 18 2

Флаута 9 2 11

Кларинет 5 3 8

Саксофон 1 1

Труба 3 3

Соло певање 13 3 13 3

Српско трад. певање 4 1 2 6 1

Припремни разред 17 3 11 31

СВЕГА 106 14 15 35 156 14
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5.2. Ученици СМШ

5.2.1. Бројно стање ученика СМШ на почетку 
школске 2018/2019. године

Табела 5.2.1-1: Бројно стање редовних ученика СМШ на почетку школске године

Смер
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач 
класичне музике

Клавириста 2 1 3

Виолиниста 3 3 2 8

Виолиста 1 2 1 4

Виолончелиста

Флаутиста 1 1 1 3

Кларинетиста 1 1 2

Саксофониста 1 1

Трубач

Соло певач 1 1 2

Хармоникаш 1 1 3 5

Гитариста 1 1

Музички сарадник Теоретичар 6 1 7 3 17

Укупно 14 6 10 9 46

Табела 5.2.1-2: Број ванредних ученика СМШ

Одсек
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач класичне музике /

Музички сарадник – теоретичар /

СВЕГА /
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

5.2.2. Успех ученика СМШ по разредима на 
крају другог полугодишта

Одељењски старешина I разреда: Марија Миловановић

Табела 5.2.2-1: Успех ученика првог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

1. Да Ролд Сара Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Живковић Маша Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Аранђеловић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,94

4. Ристановић Тамара Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,86

5. Маџаревић Тијана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,76

6. Петровић Калина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,53

7. Стојановић Анђела Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,53
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5. Ученици

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

8. Јанковић Андријана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,35

9. Матијашевић Ана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 4,14

10. Милосављевић Ми-
лош

Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,06

11. Лукић Андрија Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 3,78

12. Петрашевић Јана Музички извођач кла-
сичне музике

Ученица упућена на полагање ра-
зредног испита из Хора

13. Јаневска Софија Музички сарадник –
теоретичар

Ученица упућена на полагање ра-
зредног испита из Хора

14. Стевановић Филип Музички извођач кла-
сичне музике

Ученик упућен на полагање по-
правног испита из Теорије музике

Средња оцена: 4,54
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Одељењски старешина II разреда: Милица Степановић Баба-Милкић

Табела 5.2.2-2: Успех ученика другог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

1. Мићић Аница Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Лазаревић Исидора Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,93

3. Муратовић Јован Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,76

4. Веселиновић Данило Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,05

5. Ђурђевић Петар Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,11

6. Лукић Виктор Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,52

Средња оцена: 4,56
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Одељењски старешина III разреда: Светлана Дујаковић

Табела 5.2.2-3: Успех ученика трећег разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

1. Благојевић Сара Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,83

2. Божанић Јулија Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Вујић Бојана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

4. Савић Јелисавета Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

5. Исидоровић Марија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,84

6, Урошевић Ивана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,73

7. Поповић Алекса Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,55
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

8. Малешевић Наталија Музички сарадник -
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,61

9. Станковић Тина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,78

10. Томић Јана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,50

11. Савић Тијана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 3,88

12. Томић Мила Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 4,16

13. Лазаревић Милош Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Добар 3,21

14. Петровић Томислав Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Добар 3,00

15. Црнојачки Марко Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Добар 3,10

16. Јовичић Кристина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,73

17. Мићић Аница Музички извођач 
класичне музике

Ученица упућена на полагање ра-
зредног испита из Хармоније

18. Лукић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Ученик упућен на полагање по-
правног испита из Теорије музике

Средња оцена: 4,37
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Одељењски старешина IV разреда: Тамара Милосављевић

Табела 5.2.2-4: Успех ученика четвртог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

1. Благојевић Ана Музички сарадник
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Живић Софија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Теодоровић Марко Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,93

4. Јевтић Ива Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,89

5. Лукић Марија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,68

6. Мирковић Кристина Музички сарадник
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 4,10

7. Мијатовић Нина Музички сарадник
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 4,00

8. Тимотић Михаило Музички извођач кла-
сичне музике

Врло добро
(4) Врло добар 3,58
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи
успех

Средња
оцена

9. Симић Александар Музички извођач кла-
сичне музике

Врло добро
(4) Добар 3,21

Средња оцена: 4,38

5.2.3. Општи успех ученика СМШ на крају 
другог полугодишта

Табела 5.2.3-1: Општи успех ученика СМШ на крају другог полугодишта

Разред
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Д
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ов
ољ

ан
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не

до
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љ
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2 
не

до
-
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љ
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I 14 7 4 2 1

II 6 4 2

III 18 11 2 3 1 1 1

IV 9 5 3 1

Укупно 47 27 27 11 4 1 3 2
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5.2.4. Резултати ученика СМШ на матурским 
испитима и анализа

Табела 5.2.4-1: Успех на матурским испитима

Образовни профил Ученик

С
рп

ск
и 

је
зи

к

Гл
ав

ни
 

пр
ед

м
ет

-
ин

ст
ру

м
ен

т

С
ол

ф
еђ

о

Ха
рм

он
иј

а

Ус
пе

х
(с

ре
дњ

а
 о

це
на

)

Музичкии извођач 
класичне музике

Живић Софија 5 5 5,00

Јевтић Ива 5 5 5,00

Лукић Марија 5 3 4,00

Симић Александар 4 2 3,00

Теодоровић Марко 3 4 3,50

Тимотић Михаило 4 2 3,00

Музички сарадник 
– теоретичар

Благојевић Ана 5 5 5 5,00

Мијатовић Нина 5 3 3 3,67

Мирковић Кристина 5 3 3 3,67

За најбољи матурски испит проглашен је испит Софије Живић.

Табела 5.2.4-2: Средња оцена матурских испита у последњих 8 година

Образовни
профил

Школска година

2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

Музички 
извођач 
класичне 
музике

4,71 4,41 4,61 4,88 5,00 4,68 4,50 3,92

Музички 
сарадник –
теоретичар

4,50 4,61 4,83 4,46 3,78 4,45 3,66 4,11

СВЕГА 4,61 4,51 4,72 4,67 4,39 4,63 4,08 4,01
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Графикон 5.2.41� : Средња оцена матурских испита у последњих 8 година

Ученици наше школе на  матурским испитима постижу резултате исказане средњом
оценом која је већ 8 година већа од 4. Последњих неколико година приметно је смањење
средње  оцене  остварене  на  матурским  испитима.  Поредећи  постигнућа  ученика  на
матурским испитима  између  образовних  профила  можемо констатовати  да  је  разлика
средње оцене била нај израженија школске 2015/16. године у корист ученика образовног
профила Музички извођач класичне музике.

Педагог школе
Виолета Огњеновић

5.2.5. Резултати разредних, допунских и 
поправних испита ученика СМШ – 
августовски испитни рок

Табела 5.2.5-1: Резултати испита у августовском испитном року СМШ

Име уче-
ника

Ра-
зред

Образовни про-
фил

Резултат испита Општи успех на
крају године

Средња
оценаВрста Предмет Оцена

Стевано-
вић Филип

I
Музички извођач
класичне музике

Поправни
Теорија му-

зике
довољан

(2)
Врло добар 3,94

Јаневска 
Софија

I
Музички сарадник

– теоретичар
Разредни Хор

одличан
(5)

Одличан 4,50
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5. Ученици

Име уче-
ника

Ра-
зред

Образовни про-
фил

Резултат испита Општи успех на
крају године

Средња
оценаВрста Предмет Оцена

Петраше-
вић Јана

I
Музички извођач
класичне музике

Разредни Хор
одличан

(5)
Одличан 4,70

Лукић Ни-
кола

III
Музички извођач
класичне музике

Поправни
Историја му-

зике
довољан

(2)
Добар 3,27

Мићић 
Аница

III
Музички извођач
класичне музике

Разредни Хармонија
одличан

(5)
Одличан 5,00

5.2.6. Општи успех и владање ученика СМШ на
крају школске године

Табела 5.2.6-1: Успех ученика СМШ на крају школске године

Разред
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В
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Д
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ољ
ан

Н
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ољ

ан

I 14 9 5 14 4,51

II 6 4 2 6 4,56

III 18 12 2 4 18 4,34

IV 9 5 3 1 9 4,38

Укупно 47 30 12 5 47 4,45

Табела 5.2.6-2: Владање ученика СМШ на крају школске године

Разред Број
ученика

Владање

Примерно
(5)

Врло добро
(4)

Добро
(3)

Довољно
(2)

Незадово-
љавајуће (1)

I 14 13 1

II 6 6

III 18 18

IV 9 7 2

Укупно 47 44 3
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5.2.7. Бројно стање ученика СМШ на крају 
школске године

Табела 5.2.7-1: Бројно стање редовних ученика СМШ на крају школске године

Разред
Укуп-

но %I II III IV

бр. % бр. % бр. % бр. %

На почетку године 14 100,00 6 100,00 18 100,00 9 100,00 47 100,00

Напустило или се ис-
писало

Прешло на ванредно
школовање

Прешло у другу 
школу

Понавља разред

Свега завршило ра-
зред 14 100,00 6 100,00 18 100,00 9 100,00 47 100,00

Табела 5.2.7-2: Бројно стање ванредних ученика СМШ на крају школске године

Одсек
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач класичне музике /

Музички сарадник /

СВЕГА /
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5.2.8. Најуспешнији ученици СМШ

Софија Живић

 Ученик генерације средње музичке школе
 Награда „Живорад Грбић” за ученика који је најуспешније

представљао школу на такмичењима и концертима
 Награда за најбоље изведен матурски испит

Софија Живић рођена је 2000. у Београду.
Уписује се у Основну музичку школу „Петар Стојановић“ у Убу

са пет година и похађа два инструмента: виолину и кларинет. На
оба  одсека  постиже  одличан  успех.  У  основној  школи:  „Милан
Муњас“ – Уб, носилац је дипломе „Вук Караџић“.

Средње музичко школовање, као виолиниста, наставља у СМШ
„Живорад Грбић“ - Ваљево,  у класи проф. Ангелине Новаковић, а
матурира одличним успехом у класи      проф. Павла Чанића. 

Добитник је награде Rotary club-а, као најуспешнији ученик СМШ „Живорад Грбић“
2017. године. Проглашена је за најбољег ученика гудачког одсека за школску 2017./2018.
годину 

У току школовања остварила је  запажене резултате на републичким,  међународним
такмичењима  и  фестивалима  у  дисциплинама:  виолина,  кларинет,  камерна  музика,
солфеђо и двогласно певање. Освојила је 38 награда (29 првих, 5 других, 3 треће и једну
похвалу). Носилац је три звања Лауреата и два звања  Победник категорије. Одржала је два
солистичка концерта. Носилац је дипломе „Вук Караџић“

СМШ „Живорад Грбић“ - Ваљево је школске 2018./2019. године награђује:
Дипломом „Вук Караџић“
Наградом најуспешнијег ученика вокално - инструменталног смера
Наградом „Живорад Грбић“
Наградом за најбоље изведен Матурски рад
Наградом: „Ђак генерације“
Похађала  је  семинаре,  стручне  скупове  и  мастеркласе  код:  Николе  Алексића,

Љубомира  Михајловића,  Драгана  Средојевића,  Марка  Јосифоског,  Марије  Јокановић,
Роберта Лакатоша, Монике Скалер, Данијеле Милутиновић – Ненић, Драгане Јовановић,
Тамаре Јокић...

Четири  године  члан  је  оркестра  „Феникс“,  чији  је  ментор  магистра  Снежана
Стевановић.  Поред многобројних  наступа у  граду и иностранству,  учесник је  пројекта
„Дидо“. У сарадњи „Феникса“ и Гимназије „Ширер“ из Пфафенхофена изводи се барокна
опера „Дидона и Енеј“ композитора Хенрија Персла на премијерама у Ваљеву, Минхену и
Пфафенхофену. 

Члан  је  гудачког  квартета:  „Жиксовци“,  чији  је  ментор  проф.  Милена  Мартинов
Стојковић.  Квартет  остварује  наступе  на  многобројним културним манифестацијама  у
граду и концертима у школи.

Свој наставак школовања,  као виолинисте, види на Факултету Музичке Уметности у
Београду.
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Ана Благојевић

 Најбоља  ученица  образовног  профила  музички  сарадник-
теоретичар

Ана  Благојевић,  рођена  је  2000.  године  у  Ваљеву.  Своје
осмогодишње  школовање  у  ОШ  „Десанка  Максимовић”  (2007  –
2015.) завршава са одличним успехом и уписује СМШ „Живорад
Грбић”, теоретски одсек, смер музички сарадник.
 март  2016.  учествује  на  општинској  смотри  рецитатора

„Песниче народа мог”
 мај  2016.  добија  диплому  за  постигнуте  резултате  у

ваннаставним активностима у МШ „Живорад Грбић”
 октобар  2016.  постаје  представник  МШ  „Живорад  Грбић”  у

Унији средњошколаца Србије
 децембар 2016. осваја прву награду (95,50 бодова) на 24. Републичком такмичењу из

солфеђа, теорије музике, категорија теорија музике
 март 2017. учествује на општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог”
 школске  2015/16.  и  2016/17.  изабрана  за  представника  ученичког  парламента,  а

2017/18. једногласно изабрана за председника ученичког парламента СМШ „Живорад
Грбић”

 члан Стручног актива за развојно планирање и Тима за самовредновање рада „Живорад
Грбић” у 2017/18. години

 децембар 2017. осваја другу награду (90.50 бодова) на 25. Републичком такмичењу из
солфеђа и теоретских предмета, категорија хармонија

 фебруар 2017. самостално организује концерт поводом Дана заљубљених одржан у МШ
„Живорад Грбић”

 март 2018. учествује на општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог”
 мај 2018. добија диплому за најуспешнијег ученика одсека општеобразовне наставе у

школској 2017/18. години
 мај 2018. осваја  трећу награду (88 бодова) на 23. Међународном такмичењу „Петар

Коњовић” категорија хармонија
 мај  2018.  осваја  другу  награду  (81  бод)  на  5.  такмичењу  „Корнелије”,  категорија

хармонија
 септембар 2018.  путује у Немачку са гудачким оркестром „Феникс” и учествује као

асистент диригента у пројекту „Дидона и Енеј”
 март 2019. учествује на општинској и окружној смотри рецитатора „Песниче народа

мог” као ментор
 март 2019.  осваја  другу награду (86.66 бодова) на Такмичењу младих солфеђиста у

Пожаревцу, категорија солфеђо
 мај  2019.  осваја  другу  награду  (83  бода)  на  6.  Такмичењу  „Корнелије”,  категорија

солфеђо
Прва  три разреда  СМШ завршава са  одличним успехом (5,00)  и  сва  три пута  бива

похваљена од стране наставничког већа школе.

Остали резултати:
 септембар  2015.  добија  сертификат  за  вршњачког  едукатора  у  области

антидискриминације
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 септембар  2016.  прима  грамату  од  црквене  општине  при  храму  Покрова  Пресвете
Богородице у Ваљеву за дугогодишње чланство у дечјем црквеном хору „Хаџи Рувим”

 2017. и 2018. добитник градске стипендије
 2019. положен испит за први Кембриџ сертификат (ниво С2)
 учествовала на два стручна скупа за педагоге у области дириговања и на дводневном

семинару проф. Наташе Митровић у области клавира у МШ „Живорад Грбић”

Била члан хора ОШ „Десанка Максимовић”,  ОМШ „Живорад Грбић”,  градског  хора
„Абрашевић”,  певачке  етно  групе  „Абрашевић”,  девојачког  хора  „Аделина”,  дечјег  и
мешовитог црквеног хора „Хаџи Рувим” и поп хора „Va Capella”. Тренутни члан камерног
хора „Емануил” и мешовитог и женског хора СМШ „Живорад Грбић”.

Ива Јевтић

 Награда за прегалаштво у области науке и културе

Ива Јевтић је рођена 7. јула 2000. године у Ваљеву.
Основно  музичко  образовање  започиње  са  11  година  у  ОМШ

„Живорад Грбић“   у Ваљеву, на одсеку кларинета, у класи проф.
Жељка Русиновића. Овај период рада карактеришу бројни наступи
у  Свечаној  сали  школе  и  граду,  али  и  друга  награда  на  12.
Интернационалном фестивалу Музичке школе „Петар Стојановић“.
Основну  музичку  школу  завршава  са  одличним  успехом  и
просечном оценом 5,00, током целог школовања. 

У јуну  2015.  године полаже пријемни испит  и уписује  СМШ
„Живорад Грбић“ - Ваљево, за образовни профил: музички извођач
– класичне музике. Школовање наставља у класи истог професора.

У првој години средње музичке школе на 14.  Интернационалном фестивалу дувача,
одржаном  на  Убу,   узела  је  прву  награду  (92  бода).  Имала  је  приметан  наступ  на
такмичењу  из  рецитовања.  На  Школском  такмичењу  дувача,  исте  године,  осваја  прву
награду  (99  бодова).  Поводом  400  година  од  смрти  Шекспира  и  Сервантеса  одржава
предавање у  Градској библиотеци. Наставничко веће је награђује Дипломом за постигнуте
резултате у ваннаставним активностима у школској 2015./2016. години.

Поред наступа са кларинетом, у току средњошколског образовања, имала је и честе
наступе са удараљкама и бубњевима. На концертима и такмичењима, као перкусиониста,
пратила је наступе хорова ОМШ и СМШ „Живорад Грбић“, Поп хора „Ва капела“, али и
гудачког квартета „Жиксовци“ . 

Члан је бенда Средње музичке школе „Рок нова”. У току школске 2018./ 2019. године
запажени су наступи у сали Ваљевке гимназије и Свечаној сали музичке школе.

20. маја 2019.године. освојила је  прву награду (96 бодова) на Школском такмичењу
дувача.

Наставничко  веће  је,  на  крају  школовања,  јуна  2019.,  награђује  Наградом  за
прегалаштво у области науке и културе.

Планира  наставак  школовања  на  Филозофском  факултету  у  Новом  Саду,   одсек
психологија. 
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Извештај о наставку школовања генерације матураната 2015 - 2019. године

5.2.9. Извештај о наставку школовања 
генерације матураната 2015 - 2019. 
године

Од  девет  ученика  четвртог  разреда  СМШ  школске  2018/2019.године,  троје  је
конкурисало и успешно положило пријемни испит у јунском испитном року на Факултету
Музичке Уметности, остваривши статус буџета:
 Софија Живић – одсек: виолина, ФМУ Београд
 Ана Благојевић – одсек: теорија музике, ФМУ Београд
 Александар Симић – одсек: соло –певање, ФИЛУМ Крагујевац  

Три  ученице  су  конкурисале  и  успешно  положиле  пријемне  испите  на  осталим
факултетима.
 Ива Јевтић – одсек: педагогија, Филозофски факултет Нови Сад, статус: буџет
 Кристина Мирковић – одсек: рачунарска мултимедија, ИТС (Information Technology

School) Београд, статус: самофинансирање
 Нина Мијатовић – одсек: менаџмент, Академија пословних струковних студија Београд,

статус: самофинанасирање

Ученица  Марија  Лукић  из  радног  односа  конкурисаће  на  пријемни  испит  Правног
факултета у Београду, у септембарском испитном року.

Ученик Марко Теодоровић припрема пријемни испит  из соло – певања на Музичкој
Академији у Лисабону, наредног јуна. Михаило Тимотић, наредну годину ће искористити
за  припрему  композиција  за  одсек  Снимање  и  дизајн  звука  при  Факултету  драмских
уметности у  Београду.

Извештај припремила:
Тамара Милосављевић,

 одељењски старешина IV р. СМШ
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5. Ученици

5.2.10. Пријемни испит за упис у први 
разред СМШ за наредну школску годину

Табела 5.2.10-1: Број слободних места за упис у први разред СМШ за наредну школску годину

Образовни профил
Ученика

Редовних Ванредних

Музички извођач класичнe музикe 8 2

Музички сарадник – теоретичар 8

Свега: 16 2

Табела 5.2.10-2: Пријемни испит за упис у први разред СМШ за наредну школску годину –
Календар

ДАН, ДАТУМ Време АКТИВНОСТ

Петак, субота, 
недеља
10 – 13. мај 

09-13 h

УЧЕНИЦИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА ЗА ОБА ОБРАЗОВНА ПРОФИЛА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Потребна документација:

1. Пријава /образац се добија у секретаријату школе, 
канцеларија бр. 23/

2. Потврда школе да је ученик уписан у завршни разред 
ОМШ /важи за кандидате из других музичких школа/

3. Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година

Кандидати који нису завршили основну музичку школу пријављују
се  за  полагање  испита  за  ниво  основне  музичке  школе
/диференцијалног испита/ у истим терминима.

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ  ИСПИТИ  /Овај  испит  полажу  кандидати  који  нису
завршили ОМШ

Понедељак, 
27. мај

10 h ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – главни предмет 

Уторак, 28. 
мај

10 h ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – теорија
11 h ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ - солфеђо

Среда, 29. мај
ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

/огласна табла у холу школе/

Петак, 31. мај
10 h

ДИКТАТ (Теоретски одсек)
СОЛФЕЂО (Вокално-инструментални одсек)

11 h ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек)
Субота, 1. јун 10 – 20h ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)
Недеља, 2.  10 – 20h УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек)
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Пријемни испит за упис у први разред СМШ за наредну школску годину

јун
Напомена:  Ученици  који  полажу  пријемни  за  оба  образовна  профила
полажу  солфеђо  и  теорију  по  програму  теоретског  одсека,  а  добијају
бодове за сваки одсек понаособ.

Четвртак, 6. 
јун

до 8 h
Прелиминарни резултати пријемних испита 
/огласна табла у холу школе/

8 – 16 h
Подношење и решавање жалби ученика на резултате  пријемног
испита /канцеларија бр. 23/

8 – 16 h

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ /канцеларија бр.
23/:

1. оригинална сведочанства о завршеном разреду ОМШ за други
циклус,

2. оригинално сведочанство о завршеном основном музичком 
образовању и васпитању,

3. сведочанства о завршенoм VI, VII и VIII разреду основне школе,
4. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

Петак, 7. јун до 12 h КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ /огласна табла у холу школе/

Петак, 28. јун до 16 h

УПИС УЧЕНИКА /канцеларија бр. 23/
1.   извод из матичне књиге рођених 
2.   уверење  о  положеном  завршном  испиту  и  оригинално
сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању 
3.   сведочанство  о  завршеним  разредима  средње
школе/факултета (за ученике који су завршили неки од разреда
средње школе).

Табела 5.2.10-3: Резултати Пријемног испита за први разред СМШ за наредну школску
годину

Образовни профил
Укупно

пријавље-
но

Није при-
ступило
испиту

Није по-
ложило

Положило
Положило

у другој
школи

Уписани као

Редовни Ванредни

Музички извођач 
класичнe музике

11 1 10 8 1

Музички сарадник
–  теоретичар

3 3 2 1

Укупно: 127 1 118 10 2

7 Два ученика су полагала пријемни испит за оба одсека.
8 Оба ученика која су се пријавила за полагање пријемних испита на оба одсека су положила пријемни 

испит на оба одсека.
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5. Ученици

5.3. Анализа успеха ученика ОМШ и СМШ

5.3.1. Средња оцена успеха ученика ОМШ у 
последњих 9 година

Табела 5.3.1-1: Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима у последњих 9 година

Ин-
стру-
мент

Школска година

2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

Клавир 4,68 4,58 4,67 4,74 4,56 4,52 4,32 4,53 4,78

Виоли-
на / ви-
ола

4,50 4,54 4,58 4,46 4,58 4,43 4,38 4,69 4,84

Вио-
лонче-
ло

4,07 4,30 4,30 4,33 4,58 4,41 4,50 4,48 4,86

Гитара 3,85 4,28 4,56 4,33 4,30 4,50 4,60 4,47 4,73

Хармо-
ника

4,12 4,46 4,13 4,02 3,39 4,31 4,29 4,13 4,31

Флаута 4,78 4,62 4,48 4,76 4,66 4,69 4,85 4,68 4,73

Клари-
нет

4,67 4,63 4,50 4,63 4,90 4,11 4,44 4,17 7,75

Саксо-
фон

3,50 3,20 4,50 4,50 5,00 4,00 5,00

Труба 4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,50 4,50 3,00

Соло 
певање

4,00 5,00 4,86 4,50 4,88 4,00 4,75 4,63 4,64

Срп. 
трад. 
певање

4,00

Свега 4,22 4,60 4,51 4,20 4,34 4,45 4,56 4,43 4,51
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Средња оцена успеха ученика ОМШ у последњих 9 година

Графикон 5.3.11� : Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима у последњих 9
година

Графикон 5.3.12� : Укупна средња оцена успеха ученика ОМШ у последњих 9 година
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5. Ученици

Успех  ученика  ОМШ  изражен  средњом  оценом  у  претходних  9  година  креће  се  у
интервалу  од  4,20  до  4,60  где  су  најбољи  успех  ученици  постигли  школске  2011/12.
(средња оцена 4,60), 2012/13. (средња оцена 4,51) и школске 2016/17. (средња оцена 4,56).

5.3.2. Средња оцена успеха ученика СМШ у 
последњих 9 година

Табела 5.3.2-1: Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 9 година

Разред
Школска година

2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19.

I 4,73 4,67 4,27 4,71 4,63 4,45 4,59 4,71 4,51

II 4,87 4,57 4,73 4,36 4,60 4,10 4,60 4,76 4,56

III 4,71 4,69 4,46 4,78 4,50 4,28 3,67 7,34 4,34

IV 4,95 4,71 4,82 4,50 4,56 4,43 4,64 4,05 4,38

Укупно 4,82 4,66 4,57 4,59 4,57 4,32 4,38 4,47 4,45

Графикон 5.3.21� : Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 9 година по разредима
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Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 9 година

Графикон 5.3.22� : Укупна средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 9 година

Ученици СМШ, поредећи резултате како по разредима тако и по школским годинама,
константно  постижу  просечно  одличан  успех.  Изузетак  је  I  разред  школске  2012/13.
године (средња оцена разреда 4,27),  II  разред школске 2013/14.  године (средња оцена
разреда 4,36) – исто одељење, сви разреди школске 2015/16. године (укупна средња оцена
свих разреда 4,32), III разред школске 2016/17. године (средња оцена разреда 3,67) и IV
разред школске 2017/18. године (средња оцена разреда 4,05) – исто одељење.

Успех  ученика  СМШ  изражен  средњом  оценом  у  претходних  9  година  креће  се  у
интервалу од 4,05 (школска 2017/18.) до 4,82 (школска 2010/11.). Приметан је осетан пад
успеха ученика у последње 4 године, у односу на ранији период.

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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5. Ученици

5.4. Резултати ученика ОМШ и СМШ на 
такмичењима

5.4.1. Списак такмичења

Табела 5.4.1-1: Списак такмичења по месецима

октобар 2018.

1

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међународног фестивала 
гитаре Источно Сарајево)

Град Од До Ранг

Источно Са-
рајево (БиХ)

25. 10.
2018.

28. 10.
2018.

међуна-
родно

Организатор:
Удружење грађана за промоцију и развој музичке умјетности „GuiArt”, Источно Сараје-
во

Локација: Музичка школа Источно Сарајево, Школа „Basics”, Културни центар Источно Сарајево

Сајт: https://www.guitarunitedfest.com/home/

2

II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus jaun j  akordeonist  ųjų akordeonistų ųjų akordeonistų ųjų akordeonistų 
konkursas (2. међународно такмичење младих акоредони-
ста „Vaclovas Furmanavičius”)Vaclovas Furmanavičius”)

Град Од До Ранг

Вилњус (Ли-
тванија)

26. 10.
2018.

26. 10.
2018.

међуна-
родно

Организатор:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (МШ „Naujosios Vilnios”), Lietuvos 
akordeonist  asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušoų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo
muzikos mokykla (МШ „Broniaus Jonušo”) - сви из Вилњуса, Литванија

Локација: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (МШ „Naujosios Vilnios” – Вилњус, Литвани-
ја)

Сајт: 
https://www.nvmm.lt/naujienos/tarptautinis-muzikos-ir-meno-mokyklu-jaunuju-
akordeonistu-festivalis-konkursas-skirtas-vaclovui-furmanaviciui/

3

II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus jaun j  akordeonist  ųjų akordeonistų ųjų akordeonistų ųjų akordeonistų 
festivalis (2. међународни фестивал младих акоредониста 
„Vaclovas Furmanavičius”)Vaclovas Furmanavičius”)

Град Од До Ранг

Вилњус (Ли-
тванија)

27. 10.
2018.

27. 10.
2018.

међуна-
родно

Организатор:
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (МШ „Naujosios Vilnios”), Lietuvos 
akordeonist  asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušoų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo
muzikos mokykla (МШ „Broniaus Jonušo”) - сви из Вилњуса, Литванија

Локација: 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla (МШ „Naujosios Vilnios” – Вилњус, Литвани-
ја)

Сајт: 
https://www.nvmm.lt/naujienos/tarptautinis-muzikos-ir-meno-mokyklu-jaunuju-
akordeonistu-festivalis-konkursas-skirtas-vaclovui-furmanaviciui/
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новембар 2018.

4

4. INTERNATIONALES AKKORDEONFEST (4. Интернационал-
ни фестивал хармоника)

Град Од До Ранг

Грац (Ау-
стрија)

24. 11.
2018.

24. 11.
2018.

међуна-
родно

Организатор:

Локација: Griming Saal, Steiermarkhof, Graz (сала Гриминг, Штајермаркхоф, Грац)

Сајт: http://akkordeonfest.com

децембар 2018.

5

IX Међународно такмичење соло певача „Vaclovas Furmanavičius”)Мита Топаловић”
Град Од До Ранг

Панчево
01. 12.
2018.

02. 12.
2018.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Јован Бандур” - Панчево

Локација: МШ „Јован Бандур” - Панчево

Сајт: http://www.muzickaskolapancevo.edu.rs

6

26. републичко такмичење из солфеђа и теорије музике
Град Од До Ранг

Београд
08. 12.
2018.

09. 12.
2018.

државно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: МШ „Петар Коњовић“ - Београд

Сајт: http://www.umbps.org.rs/Republicka.html

7

X ваљевско гитарско такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)ВАрт 2018.”
Град Од До Ранг

Ваљево
08. 12.
2018.

09. 12.
2018.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Сајт: 
http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/636-rezultati-x-valjevskog-gitarskog-
takmicenja-vart-2018

8

Пето такмичење флаутиста „Vaclovas Furmanavičius”)Јосип Славенски”
Град Од До Ранг

Београд
13. 12.
2018.

16. 12.
2018.

државно

Организатор: МШ „Јосип Славенски” - Београд

Локација: МШ „Јосип Славенски” - Београд

Сајт: http://slavenski.edu.rs/news/206_5_-takmicnj-flautista-13_-16_12_2018_.html

9 „Vaclovas Furmanavičius”)Art of strings by Lazar Miletić”
Град Од До Ранг

Крагујевац
15. 12.
2018.

17. 12.
2018.

међуна-
родно
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Организатор:
Удружење „Уметност жице” и Фондација породице Милетић на челу са Лазаром Ми-
летићем

Локација: Галерија народног музеја Крагујевац

Сајт: www.artofstrings.org

10

11. Клавирско такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)Славенски”
Град Од До Ранг

Београд
21. 12.
2018.

23. 12.
2018.

државно

Организатор: МШ „Јосип Славенски” - Београд

Локација: МШ „Јосип Славенски” - Београд

Сајт: 
http://www.slavenski.edu.rs/news/215_11_-klavirsko-takmicnj-slavnski-od-21_do-
23_12_2018_.html

фебруар 2019.

11

XVI Међународно такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)Даворин Јенко” (клавир)
Град Од До Ранг

Београд
01. 02.
2019.

05. 02.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Даворин Јенко” - Београд

Локација: МШ „Даворин Јенко” - Београд

Сајт: https://www.icdavorinjenko.com/s/

12

21. Међународни сусрети флаутиста „Vaclovas Furmanavičius”)Тахир Куленовић”
Град Од До Ранг

Ваљево
21. 02.
2019.

24. 02.
2019.

међуна-
родно

Организатор: УМБПС и МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Сајт: 
http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/649-raspored-21ih-susreta-flautista-
2019

13

3. Classic Art festival 2019.
Град Од До Ранг

Шабац
23. 02.
2019.

25. 02.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Локација: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Сајт: https://www.classicartfest.com/

14

37. VAM  Akkordeonwettbewerb (37. такмичење хармониÖ Akkordeonwettbewerb (37. такмичење хармони -
каша ВАМО)

Град Од До Ранг

Беч (Аустри-
ја)

24. 02.
2019.

24. 02.
2019.

Организатор:
VAM  Verband der Amateurmusiker und -Vereine sterreichs, Wien (ВАМО - Удружење Ö Verband der Amateurmusiker und -Vereine Österreichs, Wien (ВАМО - Удружење Ö Verband der Amateurmusiker und -Vereine Österreichs, Wien (ВАМО - Удружење 
аматерских музичара и удружења Аустрије, Беч)

Локација: Waldm llerzentrum, Wien (Валдмилер центар, Беч)üllerzentrum, Wien (Валдмилер центар, Беч)
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Сајт: http://www.vamoe.at/

март 2019.

15

23. Међународно такмичење младих пијаниста
Град Од До Ранг

Шабац
01. 03.
2019.

05. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Локација: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Сајт: https://mvukdragovic.rs/

16

XVI Међународно такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)Даворин Јенко” (дувачки 
инструменти и камерни ансамбли)

Град Од До Ранг

Београд
01. 03.
2019.

12. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Даворин Јенко” - Београд

Локација: МШ „Даворин Јенко” - Београд

Сајт: https://icdavorinjenko.com/s/

17

XVII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Ранг

Пожаревац
08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

државно

Организатор: МШ „Стеван Мокрањац” - Пожаревац

Локација: МШ „Стеван Мокрањац” - Пожаревац

Сајт: http://www.mokranjac.rs/sr/takmicenja/takmicenje-mladih-solfedjista.html

18

XIX Отворено такмичење Меморијал „Vaclovas Furmanavičius”)Душан Протић”
Град Од До Ранг

Београд
09. 03.
2019.

17. 03.
2019.

Организатор: МШ „Ватрослав Лисински” - Београд

Локација: МШ „Ватрослав Лисински” - Београд

Сајт: http://memorijal2019.lisinski.edu.rs/

19

XX Guitar art festival
Град Од До Ранг

Београд
12. 03.
2019.

17. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење класичних гитариста Србије, Нови Београд

Локација: 
МШ „Станковић”, МШ „Др.Војислав Вучковић”, ФМУ, Дом војске, Комбанк дворана – 
све у Београду

Сајт: http://www.gaf.rs/sr/festivali/guitar-art-festival/2019/

20 III Sirmium Music Fest Град Од До Ранг
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Сремска Ми-
тровица

13. 03.
2019.

17. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Град Сремска Митровица и Удружење Sirmium Gradus ad Parnassum

Локација: Сала Музеја Срема и сала Галерије „Лазар Возаревић”, Сремска Митровица

Сајт: https://sirmiummusicfest2019.wordpress.com/

21

Девето отворено такмичење ученика основних музичких 
школа „Vaclovas Furmanavičius”)Бинички”

Град Од До Ранг

Београд
13. 03.
2019.

18. 03.
2019.

државно

Организатор: МШ „Станислав Бинички”

Локација: МШ „Станислав Бинички”

Сајт: http://binicki.edu.rs/

22

9. Међународни фестивал хармонике „Vaclovas Furmanavičius”)Бела племенити 
Панти (Bela pl. Panthy)”

Град Од До Ранг

Славонски 
Брод (Хрват-
ска)

14. 03.
2019.

17. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Бродски хармоникашки оркестар „Бела племенити Панти (Bela pl. Panthy)”

Локација: Спомен-дом Драгутин Тадијановић, Славонски Брод (Хрватска)

Сајт: http://www.festival-bela-panthy.com/

23

IV Итернационални фестивал музике „Vaclovas Furmanavičius”)Primavera”

Град Од До Ранг

Етно-село 
Станишићи, 
код Бијељи-
не (БиХ)

21. 03.
2019.

24. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење грађана „Музички умјетници Семберије” (УГМУС), Бијељина

Локација: 
Хотел „Рас” (салони „Москва”, „Санкт Петербург” и „Волга”) и Хотел „Пирг” у етно-селу 
Станишићи (код Бијељине)

Сајт: http://ugmus.com/primavera-2019/rezultati/

24

XXI Међународно такмичење младих хармоникаша
Град Од До Ранг

Лозница
23. 03.
2019.

23. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: ОМШ „Вук Караџић” - Лозница

Локација: ОМШ „Вук Караџић” - Лозница

Сајт: https://sites.google.com/view/loznica-harmonika/pocetna

25
5. Београдски фестивал хармонике

Град Од До Ранг

Београд
29. 03.
2019.

31. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије
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Локација: 
МШ „Ватрослав Лисински” - Београд, МШ „Станковић” - Београд, Културни центар 
„Чукарица”

Сајт: http://www.bfh.rs/

26

II Међународно такмичење флаутиста „Vaclovas Furmanavičius”)Миодраг Азањац”
Град Од До Ранг

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: ОМШ „Владимир Ђорђевић” - Београд

Локација: ОМШ „Владимир Ђорђевић” - Београд

Сајт: http://takmicenjeflautista.vladimirdjordjevic.edu.rs/

27

24. Републичко такмичење камерне музике и гудача
Град Од До Ранг

Београд
31. 03.
2019.

02. 04.
2019.

државно

Организатор:
Удружење музичких и балетских педагога Србије и Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја

Локација: МШ „Др Војислав Вучковић” - Београд и МШ „Петар Коњовић” - Београд

Сајт: http://www.umbps.org.rs/Republicka.html

април 2019.

28

Републичко такмичење ученика музичких и балетских 
школа Србије за 2019. годину

Град Од До Ранг

Нови Сад, 
Београд, Зе-
мун

02. 04.
2019.

17. 04.
2019.

државно

Организатор: Заједница музичких и балетских школа Србије

Локација: 
МШ „Јосип Славенски” – Нови Сад; музичке школе: „Станислав Бинички”, „Јосип Сла-
венски”, „Владимир Ђорђевић”, „Мокрањац” и „Др. Војислав Вучковић” из Београда; 
МШ „Коста Манојловић” – Земун; Дечији културни центар - Београд

Сајт: https://zmbss.org/category/republicko-takmicenje/

29

V Међународни такмичарски фестивал словенске музике 
у Београду

Град Од До Ранг

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије и Руски дом у Београду

Локација: Руски дом у Београду, МШ „Др. Војислав Вучковић” - Београд

Сајт: http://www.umbps.org.rs/MedjunarodnaTsrp

30

Такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)др Јован Јовичић” (у оквиру „Vaclovas Furmanavičius”)XII VOJVODINA 
GUITAR FEST”-a)

Град Од До Ранг

Нови Сад
05. 04.
2019.

07. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Асоцијација гитариста Војводине

Локација: МШ „Исидор Бајић” - Нови Сад
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Сајт: https://agv.org.rs/2018/11/25/13-vojvodina-guitar-fest-2019/

31

5. Међународно такмичење из солфеђа
Град Од До Ранг

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије, МШ „Петар Коњовић” - Београд

Локација: МШ „Петар Коњовић” - Београд

Сајт: http://www.umbps.org.rs/MedjunarodnaTsrp

32

Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind & Brass
Град Од До Ранг

Вараждин 
(Хрватска)

08. 04.
2019.

17. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Музичка школа Вараждин

Локација: Музичка школа Вараждин

Сајт: http://natjecanje.hr/woodwind-brass/

33

XI „Vaclovas Furmanavičius”)Дани хармонике”

Град Од До Ранг

Угљевик 
(БиХ) и Бије-
љина (БиХ)

12. 04.
2019.

13. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење умјетника „АРТИСТ” и МШ „Корнелије Станковић” Угљевик-Бијељина

Локација: ЦЗК „Филип Вишњић” Угљевик (БиХ), ЦЗК „Семберија” Бијељина (БиХ)

Сајт: http://daniharmonike.com/

34

7. Интернационални фестивал хармонике „Vaclovas Furmanavičius”)МЕХФЕСТ”
Град Од До Ранг

Београд
12. 04.
2019.

14. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење „МЕХ”, Београд

Локација: Универзитет „Мегатренд”, Београд

Сајт: http://www.mehfest.rs/

35

4. Ваљевски фестивал хорова „Vaclovas Furmanavičius”)ХорФест”
Град Од До Ранг

Ваљево
12. 04.
2019.

14. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Сајт: 
http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/673-rezultati-cetvrtog-valjevskog-
festivala-horova-2019

36 8. Фестивал гудача Град Од До Ранг

Шабац 13. 04.
2019.

14. 04.
2019.

државно
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Организатор: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Локација: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Сајт: https://mvukdragovic.rs/

37

17. Интернационални фестивал Музичке школе „Vaclovas Furmanavičius”)Петар 
Стојановић” - Уб

Град Од До Ранг

Уб
15. 04.
2019.

20. 04.
2019.

државно

Организатор: МШ „Петар Стојановић” - Уб

Локација: МШ „Петар Стојановић” - Уб

Сајт: http://www.petarstojanovic.edu.rs/

38

IV Отворено школско такмичење гудача „Vaclovas Furmanavičius”)Владимир Ђор-
ђевић”

Град Од До Ранг

Београд
17. 04.
2019.

18. 04.
2019.

регио-
нално

Организатор: OМШ „Владимир Ђорђевић” - Београд

Локација: OМШ „Владимир Ђорђевић” - Београд

Сајт: http://gudaci.vladimirdjordjevic.edu.rs/

39

IX Међународно такмичење гудача
Град Од До Ранг

Ниш
18. 04.
2019.

25. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Музичка школа - Ниш

Локација: Музичка школа - Ниш

Сајт: http://www.muzickanis.org/9MTG.html

40

44. Међународни сусрет хармоникаша
Град Од До Ранг

Пула (Хрват-
ска)

24. 04.
2019.

27. 04.
2019.

међуна-
родно

Организатор: ОКУД „Истра”, Пула

Локација: Дом хрватских бранитеља, Пула

Сајт: http://www.okud-istra.hr/index.php?jz=1&v=3&id=16&st=1

мај 2019.
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24. Meђународно такмичење „Vaclovas Furmanavičius”)Петар Коњовић”
Град Од До Ранг

Београд, 
Нови Сад

05. 05.
2019.

12. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: МШ „Др Војислав Вучковић” - Београд, Културни центар Новог Сада

Сајт: http://www.konjovic-competition.rs/index.html

42 63. Фестивал музичких и балетских школа Србије Град Од До Ранг
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Параћин
07. 05.
2019.

12. 05.
2019.

државно

Организатор: Заједница музичких и балетских школа Србије и МШ „Миленко Живковић” - Параћин

Локација: МШ „Миленко Живковић” - Параћин

Сајт: https://zmbss.org/category/ev-festival/
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21. Регионално такмичење талентованих ученика средњих 
школа по научним дисциплинама

Град Од До Ранг

Лозница
11. 05.
2019.

11. 05.
2019.

регио-
нално

Организатор: Регионални центар за таленте, Лозница

Локација: ОШ „Анта Богићевић” - Лозница

Сајт: www.centarzatalente.com
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17. републичко такмичење хорова гимназија, средњих му-
зичких школа Србије, средњих стручнх школа

Град Од До Ранг

Нови Сад
11. 05.
2019.

11. 05.
2019.

државно

Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: Гимназија „Jован Јовановић Змај” - Нови Сад

Сајт: http://www.umbps.org.rs/Republicka.html
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Меморијал „Vaclovas Furmanavičius”)Аца Панић” 2019
Град Од До Ранг

Младеновац
14. 05.
2019.

16. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: ОМШ „Стеван Христић” - Младеновац

Локација: 
ОМШ „Стеван Христић” - Младеновац, Центра за културу и туризам у Младеновцу, 
Свечана сала Градске општине Младеновац „др Елси Инглис”

Сајт: http://www.musicmlad.com/?page_id=18477
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2. међународно такмичење пијаниста (у оквиру Интерна-
ционалног фестивала АКОРДЕОН АРТ плус 2019)

Град Од До Ранг

Источно Са-
рајево (БиХ)

14. 05.
2019.

17. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор:
Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву и Асоцијација за његовање ака-
демске музике „Нови звук”

Локација: Музичка академија у Источном Сарајеву

Сајт: http://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba/
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14. Фестивал гудача „Vaclovas Furmanavičius”)XIV STRINGFEST 2019”
Град Од До Ранг

Сремска Ми-
тровица

16. 05.
2019.

19. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор:
МШ „Петар Кранчевић”, „Уметничко удружење Кранчевић” и Установе културе „Сир-
миумарт” (сви из Сремске Митровице)

Локација: 
MШ „Петар Кранчевић” - Сремска Митровица, Галерија „Лазар Возаревић” - Сремска 
Митровица, порта Католичке цркве у Сремској Митровици
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Списак такмичења

Сајт: http://mskrancevic.edu.rs/stringfest-2019/
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Шесто такмичење из музичко-теоријских дисциплина 
„Vaclovas Furmanavičius”)Корнелије”

Град Од До Ранг

Београд
17. 05.
2019.

19. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење грађана „Корнелије”, Београд

Локација: МШ „Станковић” - Београд

Сајт: https://kornelije.weebly.com/
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XXIV Интернационална манифестација „Vaclovas Furmanavičius”)ДАНИ ХАРМОНИ-
КЕ”

Град Од До Ранг

Смедерево
18. 05.
2019.

19. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор:
МШ „Коста Манојловић” - Смедерево, Удружење педагога акоредона Србије „УПАС”, 
Смедерево

Локација: Центар за културу Смедерево, Смедерево

Сајт: http://www.daniharmonike.rs/
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18. такмичење за најмлађе „Vaclovas Furmanavičius”)Млади виртуоз”
Град Од До Ранг

Београд
22. 05.
2019.

29. 05.
2019.

државно

Организатор: OМШ „Петар Коњовић” - Београд

Локација: OМШ „Петар Коњовић” - Београд

Сајт: http://konjovic.mycpanel.rs/wp/category/млади-виртуоз
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4. Интернационални фестивал хармонике и камерне му-
зике „Vaclovas Furmanavičius”)Еуфонија”

Град Од До Ранг

Нови Сад
23. 05.
2019.

26. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: Удружење грађана „Еуфонија”, Нови Сад

Локација: Културна станица „Свилара”, Нови Сад

Сајт: http://www.eufonijafest.com/
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4. Међународно такмичење гудача „Vaclovas Furmanavičius”)Златне степенице”
Град Од До Ранг

Ваљево
24. 05.
2019.

26. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Сајт: 
http://www.muzika.edu.rs/index.php/aktuelno/678-4ti-festival-gudaca-zlatne-
stepenice-2019

53
Седми фестивал гитаре „Vaclovas Furmanavičius”)ЗГИТАР”

Град Од До Ранг

Зворник 
(БиХ)

25. 05.
2019.

25. 05.
2019.

међуна-
родно

Организатор: ОМШ „Војин Комадина” - Зворник
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Локација: Центар за културу Зворник

Сајт: https://www.omsvk.org/

јун 2019.
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62. Републичко такмичење талентованих ученика средњих
школа по научним дисциплинама

Град Од До Ранг

Панчево
01. 06.
2019.

01. 06.
2019.

државно

Организатор: Регионални центар за таленте „Михајло Пупин”, Панчево

Локација: Гимназија „Урош Предић” - Панчево

Сајт: https://rctpupin.edu.rs/index.php/ic-nj/r-public-s-r-i-ic-nj-u-2019

август 2019.

55

Охридски хорски фестивал 2019
Град Од До Ранг

Охрид (Ма-
кедонија)

22. 08.
2019.

26. 08.
2019.

међуна-
родно

Организатор: „Охридски хор” - Охрид (Македонија)

Локација: Хотел „Inex Olgica” - Охрид (Македонија)

Сајт: http://www.ohridchoirfestival.com/2019/home.html

5.4.2. Освојене награде по одсецима у 
индивидуалним такмичења

а) Клавирски одсек

Табела 5.4.2-1: Освојене награде ученика клавирског одсека

Страхиња Протић – I разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Милица Продановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

I 1 95,00
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Освојене награде по одсецима у индивидуалним такмичења

Давид Додовић – II разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Милица Продановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

I 8 91,00

XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

I 15 92,00

III Sirmium Music Fest
Сремска 
Митрови-
ца

13. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

II 3 92,00

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

III 5 81,67

Дуња Максимовић – II разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Оливера Пантелић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

I 4 95,00

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (клавир)

Београд
01. 02. 
2019.

05. 02.
2019.

I 7 95,50

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 15 96,67

Марко Тодорчевић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Јелена Мирковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

II 2 87,00

III Sirmium Music Fest
Сремска 
Митрови-
ца

13. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

II 6 90,00

IV Итернационални фестивал музике 
„Primavera”

Етно-село 
Станиши-
ћи, код Би-
јељине 
(БиХ)

21. 03. 
2019.

24. 03.
2019.

I 93,00

2. међународно такмичење пијаниста 
(у оквиру Интернационалног фести-
вала АКОРДЕОН АРТ плус 2019)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

14. 05. 
2019.

17. 05. 
2019.

I 3 91,33
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Маша Мазић – II разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Оливера Пантелић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

I 4 95,00

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (клавир)

Београд
01. 02. 
2019.

05. 02.
2019.

III 7 87,25

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 23 95,67

Вања Штулић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Милица Продановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

11. Клавирско такмичење „Славенски” Београд
21. 12. 
2018.

23. 12. 
2018.

II 1 89,00

XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

I 6 98,00

III Sirmium Music Fest
Сремска 
Митрови-
ца

13. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

I 7 95,00

63. Фестивал музичких и балетских 
школа Србије

Параћин
07. 05. 
2019.

12. 05. 
2019.

I 93,43

Андрија Танасковић – V разред ОМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Иван Рабасовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

III Sirmium Music Fest
Сремска 
Митрови-
ца

13. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

I 5 95,00

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 4 93,00

Ленка Стошић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Ана Томић Кондић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 94,00
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Освојене награде по одсецима у индивидуалним такмичења

Лука Трифуновић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Теодора Дамњановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 100,00

Сара Милосављевић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Вања Урошевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 98,00

Никола Аранђеловић – I разред СМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 90,00

Тијана Маџаревић – I разред СМШ

Област такмичења: Клавир Класа: Милица Продановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

23. Међународно такмичење младих 
пијаниста

Шабац
01. 03. 
2019.

05. 03.
2019.

III 4 77,00

XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

I 2 92,00

III Sirmium Music Fest
Сремска 
Митрови-
ца

13. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

II 1 92,67

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

III 17 78,67
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б) Гудачки одсек

Табела 5.4.2-2: Освојене награде ученика гудачког одсека

Анђелија Ранисављевић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 90,00

Калина Филиповић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

„Art of strings by Lazar Miletić” Крагујевац
15. 12. 
2018.

17. 12. 
2018.

I 90,40

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

I 97,00

24. Meђународно такмичење „Петар 
Коњовић”

Београд, 
Нови Сад

05. 05.
2019.

12. 05. 
2019.

I

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 100,00
Победник катего-
рије

Катарина Бирташевић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

IV Отворено школско такмичење гу-
дача „Владимир Ђорђевић”

Београд
17. 04. 
2019.

18. 04.
2019.

I 4 98,71

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 93,00

Лука Павићевић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Верица Јаковљевић / И. Стојановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 82,00

Магдалена Лазић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић
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Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 3 98,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 86,00

Марио Ристић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Верица Јаковљевић / И. Стојановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 1 100,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 98,00

Михајло Петровић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Лука Марковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

IV Отворено школско такмичење гу-
дача „Владимир Ђорђевић”

Београд
17. 04. 
2019.

18. 04.
2019.

I 1 100,00 Лауреат категорије

18. такмичење за најмлађе „Млади 
виртуоз”

Београд
22. 05. 
2019.

29. 05.
2019.

I 2 100,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 99,00

Небојша Ристић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

I 100,00
Победник катего-
рије

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 99,00

Неда Стојаковић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Љиљана Јовановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 2 99,00
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4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Никола Васић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Павле Чанић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 96,00

Огњен Миловановић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Петра Савић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

IV Отворено школско такмичење гу-
дача „Владимир Ђорђевић”

Београд
17. 04. 
2019.

18. 04.
2019.

II 1 94,86

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 90,00

Хана Перић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

II 93,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 96,00

Ђорђе Миладиновић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 83,00
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Лука Мирковић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 83,00

Вук Стевановић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 98,00

Дамњан Симић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Милена Броћовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 75,00

Јасмина Филић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

II 94,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 93,33

Лазар Урошевић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Љиљана Јовановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 87,00

Лена Ранковић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 98,00

Николија Кулинчевић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Љиљана Јовановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 3 93,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 83,00

Николина Мишковић – III разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 97,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Емилија Крунић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

„Art of strings by Lazar Miletić” Крагујевац
15. 12. 
2018.

17. 12. 
2018.

I 93,00

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

I 98,00

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 98,00

24. Meђународно такмичење „Петар 
Коњовић”

Београд, 
Нови Сад

05. 05.
2019.

12. 05. 
2019.

I

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 98,33
Победник катего-
рије

Миливој Јовановић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Љиљана Јовановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 95,00
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IX Међународно такмичење гудача Ниш
18. 04. 
2019.

25. 04.
2019.

II 8 85,00

24. Meђународно такмичење „Петар 
Коњовић”

Београд, 
Нови Сад

05. 05.
2019.

12. 05. 
2019.

III

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 99,00
Победник катего-
рије

Тина Петровић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Павле Чанић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

I 1 98,00
Победник катего-
рије

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 1 98,00

63. Фестивал музичких и балетских 
школа Србије

Параћин
07. 05. 
2019.

12. 05. 
2019.

I 95,28

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Анка Стошић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 90,00

Област такмичења: Солфеђо Класа: Светлана Ненезић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 100,00

Василије Трипковић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 76,00

Ленка Вуковић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виола Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

II 89,00

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

По-
хвала

82,00

IX Међународно такмичење гудача Ниш
18. 04. 
2019.

25. 04.
2019.

II 92,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 80,00

Николина Маџаревић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 75,00

Тара Димитријевић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 2 90,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 75,00

Анђелина Николић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

„Art of strings by Lazar Miletić” Крагујевац
15. 12. 
2018.

17. 12. 
2018.

II 82,00

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

II 92,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Област такмичења: Солфеђо Класа: Светлана Ненезић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 94,00

Девето отворено такмичење ученика 
основних музичких школа „Бинички”

Београд
13. 03. 
2019.

18. 03. 
2019.

I 1 100,00

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 100,00
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Иван Томић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Верица Јаковљевић / И. Стојановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

8. Фестивал гудача Шабац
13. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 2 97,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 80,00

Јана Павић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 75,00

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Девето отворено такмичење ученика 
основних музичких школа „Бинички”

Београд
13. 03. 
2019.

18. 03. 
2019.

I 3 96,33

Област такмичења: Теорија музике Класа: Тамара Милосављевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 100,00

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 97,00

Софија Тофиловски – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 100,00

Тијана Павловић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Класа: Даница Крунић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

III 85,00
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V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 99,00

63. Фестивал музичких и балетских 
школа Србије

Параћин
07. 05. 
2019.

12. 05. 
2019.

I 97,14

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 96,33

Област такмичења: Солфеђо Класа: Светлана Ненезић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Девето отворено такмичење ученика 
основних музичких школа „Бинички”

Београд
13. 03. 
2019.

18. 03. 
2019.

I 5 90,99

Александар Петровић – прип. разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 100,00
Победник катего-
рије

Анђела Стојановић – I разред СМШ

Област такмичења: Виола Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

III 82,00

Јана Петрашевић – I разред СМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Павле Чанић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 90,00

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 93,00

Јован Муратовић – II разред СМШ

Област такмичења: Виола Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

I 2 95,00

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

III 86,00

IX Међународно такмичење гудача Ниш
18. 04. 
2019.

25. 04.
2019.

II 1 94,00

14. Фестивал гудача „XIV STRINGFEST 
2019”

Сремска 
Митрови-
ца

16. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

II 1 94,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 97,00

Бојана Вујић – III разред СМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

24. Републичко такмичење камерне 
музике и гудача

Београд
31. 03. 
2019.

02. 04.
2019.

II 92,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 96,00

Ивана Урошевић – III разред СМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Снежана Стевановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

II 86,00

Јелисавета Савић – III разред СМШ

Област такмичења: Виола Класа: Милена Мартинов Стојковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 96,00

IX Међународно такмичење гудача Ниш
18. 04. 
2019.

25. 04.
2019.

III 3 80,00

4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 95,00

Софија Живић – IV разред СМШ

Област такмичења: Виолина Класа: Павле Чанић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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4. Међународно такмичење гудача 
„Златне степенице”

Ваљево
24. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 99,00
Победник катего-
рије

Област такмичења: Солфеђо Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 97,33

в) Гитарски одсек

Табела 5.4.2-3: Освојене награде ученика гитарског одсека

Маја Стевановић – I разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 5 91,50

Нина Ђоковић – I разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Милош Поповић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 94,00

Угљеша Теодоровић – I разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Милош Поповић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 94,00

Душан Жуњић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 87,00

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 1 96,75

Такмичење „др Јован Јовичић” (у 
оквиру „XII VOJVODINA GUITAR FEST”-
a)

Нови Сад
05. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 5 96,00
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Меморијал „Аца Панић” 2019
Младено-
вац

14. 05. 
2019.

16. 05. 
2019.

I 100,00
Лауреат дисципли-
не

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 99,00
Победник катего-
рије

Ђорђе Гњато – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Милош Поповић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 86,33

Лана Ивановић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Цвијетин Трифковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 94,00

Никола Секулић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

II 3 86,00

Меморијал „Аца Панић” 2019
Младено-
вац

14. 05. 
2019.

16. 05. 
2019.

II 86,00

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 95,00

Филип Ђокић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 84,66

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 4 91,75

Катарина Кулинчевић – III разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

76,00

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

II 4 85,00

Милош Јовановић – III разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Милош Поповић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 87,33

Анђелка Драгић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

74,00

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 3 90,75

Такмичење „др Јован Јовичић” (у 
оквиру „XII VOJVODINA GUITAR FEST”-
a)

Нови Сад
05. 04.
2019.

07. 04.
2019.

II 5 90,75

Меморијал „Аца Панић” 2019
Младено-
вац

14. 05. 
2019.

16. 05. 
2019.

I 95,00

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 94,66

Маја Живковић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Лука Јездић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

81,00

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 91,33

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 2 94,25

Такмичење „др Јован Јовичић” (у 
оквиру „XII VOJVODINA GUITAR FEST”-
a)

Нови Сад
05. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 8 95,00

112 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Освојене награде по одсецима у индивидуалним такмичења

Меморијал „Аца Панић” 2019
Младено-
вац

14. 05. 
2019.

16. 05. 
2019.

I 91,00

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 92,00

Николина Мирковић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Милош Поповић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

90,00

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 91,66

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

I 1 96,40

XX Guitar art festival Београд
12. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

87,60

IV Итернационални фестивал музике 
„Primavera”

Етно-село 
Станиши-
ћи, код Би-
јељине 
(БиХ)

21. 03. 
2019.

24. 03.
2019.

I 92,67

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 93,00

Милица Лукић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Драган Николић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

91,20

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 92,00

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

II 1 86,25

XX Guitar art festival Београд
12. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

82,67

IV Итернационални фестивал музике 
„Primavera”

Етно-село 
Станиши-
ћи, код Би-
јељине 
(БиХ)

21. 03. 
2019.

24. 03.
2019.

I 90,00

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 95,33
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Тина Станковић – III разред СМШ

Област такмичења: Гитара Класа: Драган Николић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

GuitarUnited 2018 (у оквиру 3. Међу-
народног фестивала гитаре Источно 
Сарајево)

Источно 
Сарајево 
(БиХ)

25. 10. 
2018.

28. 10. 
2018.

84,00

X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт
2018.”

Ваљево
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 88,00

3. Classic Art festival 2019. Шабац
23. 02. 
2019.

25. 02.
2019.

III 1 78,60

XX Guitar art festival Београд
12. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

68,00

IV Итернационални фестивал музике 
„Primavera”

Етно-село 
Станиши-
ћи, код Би-
јељине 
(БиХ)

21. 03. 
2019.

24. 03.
2019.

III 78,67

Такмичење „др Јован Јовичић” (у 
оквиру „XII VOJVODINA GUITAR FEST”-
a)

Нови Сад
05. 04.
2019.

07. 04.
2019.

III 2 80,00

Седми фестивал гитаре „ЗГИТАР”
Зворник 
(БиХ)

25. 05. 
2019.

25. 05.
2019.

I 94,33

г) Хармоникашки одсек

Табела 5.4.2-4: Освојене награде ученика хармоникашког одсека

Новак Ђокић – I разред ОМШ

Област такмичења: Хармоника Класа: Никола Јанковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

XXI Међународно такмичење младих 
хармоникаша

Лозница
23. 03. 
2019.

23. 03.
2019.

II 1 85,67

Никола Арсеновић – II разред ОМШ

Област такмичења: Хармоника Класа: Никола Јанковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

XXI Међународно такмичење младих 
хармоникаша

Лозница
23. 03. 
2019.

23. 03.
2019.

II 2 84,67
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Влајко Јовановић – V разред ОМШ

Област такмичења: Хармоника Класа: Душица Тимотић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus 
jaun j  akordeonist  konkursas (2. ų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo ų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo ų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo
међународно такмичење младих ако-
редониста „Vaclovas Furmanavičius”)

Вилњус 
(Литвани-
ја)

26. 10. 
2018.

26. 10. 
2018.

I 24,60

II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus 
jaun j  akordeonist  festivalis (2. меų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo ų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo ų asociacijos (Литванска асоцијаија акордеониста), Vilniaus Broniaus Jonušo -
ђународни фестивал младих акоре-
дониста „Vaclovas Furmanavičius”)

Вилњус 
(Литвани-
ја)

27. 10. 
2018.

27. 10. 
2018.

25,00 Лауреат

4. INTERNATIONALES 
AKKORDEONFEST (4. Интернационал-
ни фестивал хармоника)

Грац (Ау-
стрија)

24. 11. 
2018.

24. 11. 
2018.

I 95,00

37. VAM  Akkordeonwettbewerb (37. Ö Verband der Amateurmusiker und -Vereine Österreichs, Wien (ВАМО - Удружење 
такмичење хармоникаша ВАМО)

Беч (Ау-
стрија)

24. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

9. Међународни фестивал хармонике 
„Бела племенити Панти (Bela pl. 
Panthy)”

Славонски 
Брод (Хр-
ватска)

14. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

I 100,00

учесник са најве-
ћим бројем освоје-
них поена на так-
мичењу

5. Београдски фестивал хармонике Београд
29. 03.
2019.

31. 03. 
2019.

I 1 97,25
Победник катего-
рије

V Међународни такмичарски фести-
вал словенске музике у Београду

Београд
03. 04.
2019.

05. 03.
2019.

I 97,00

7. Интернационални фестивал хармо-
нике „МЕХФЕСТ”

Београд
12. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 1 96,75

XI „Дани хармонике”

Угљевик 
(БиХ) и 
Бијељина 
(БиХ)

12. 04. 
2019.

13. 04. 
2019.

I 3 95,66

44. Међународни сусрет хармоника-
ша

Пула (Хр-
ватска)

24. 04.
2019.

27. 04.
2019.

I 97,33

4. Интернационални фестивал хармо-
нике и камерне музике „Еуфонија”

Нови Сад
23. 05. 
2019.

26. 05.
2019.

I 48,90

Лазар Симовић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 97,00

Област такмичења: Хармоника Класа: Душица Тимотић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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9. Међународни фестивал хармонике 
„Бела племенити Панти (Bela pl. 
Panthy)”

Славонски 
Брод (Хр-
ватска)

14. 03. 
2019.

17. 03. 
2019.

I 97,33

други учесник по 
реду са највећим 
бројем освојених 
поена на такмиче-
њу

7. Интернационални фестивал хармо-
нике „МЕХФЕСТ”

Београд
12. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 1 98,63

XI „Дани хармонике”

Угљевик 
(БиХ) и 
Бијељина 
(БиХ)

12. 04. 
2019.

13. 04. 
2019.

I 5 93,00

63. Фестивал музичких и балетских 
школа Србије

Параћин
07. 05. 
2019.

12. 05. 
2019.

I 99,00

XXIV Интернационална манифестаци-
ја „ДАНИ ХАРМОНИКЕ”

Смедерево
18. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

I 98,00
Победник катего-
рије

д) Дувачки одсек

Табела 5.4.2-5: Освојене награде ученика дувачког одсека

Анастасиа Ђуричић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 6 93,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 94,86

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 17 89,33

Андреа Гавриловић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 92,83
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Димитрије Олачи – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 91,00

Исидора Лукић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 4 95,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,57

Искра Ђуровић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 4 95,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 94,17

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 26 85,67

Нађа Дугоњић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 90,00

Тара Љујић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 5 94,50

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 94,00
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Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 10 95,67

Тара Радојичић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

I 5 96,00

Тара Стојановић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 90,14

Душан Павловић – II разред ОМШ

Област такмичења: Кларинет Класа: Андрија Мирковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

II 3 90,00

XIX Отворено такмичење Меморијал 
„Душан Протић”

Београд
09. 03.
2019.

17. 03. 
2019.

I 3 96,00

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 3 86,00

17. Интернационални фестивал Му-
зичке школе „Петар Стојановић” - Уб

Уб
15. 04. 
2019.

20. 04.
2019.

I 99,00

Елеонора Јовановић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Ђорђе Маринковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 92,43

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 19 87,67
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Милица Миловић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 2 97,50

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 98,17 1. I награда

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 3 94,00

Милица Нешковић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Ђорђе Маринковић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 90,29

Наталија Ковачевић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 9 90,50

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 91,83

Нина Трипковић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

II 6 85,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 90,00

Теодора Адамовић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 10 90,00
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21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 95,43

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 23 86,67

Уна Стефановић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 6 92,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 92,33

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 6 93,67

Анастасија Карадаревић – III разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 6 94,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,83

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 19 89,00

Ива Бошковић – III разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 4 96,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 94,67

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 15 89,67

Лена Топаловић – III разред ОМШ
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Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

II 7 82,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 92,33

Татјана Петровић – III разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

II 6 83,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,17

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 7 93,00

Сара Павловић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Вања Урошевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 100,00

Кристина Теофиловић – V разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

II 85,14

Ленка Мићић – V разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 4 90,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,71
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Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 6 97,00

Марија Обрадовић – V разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 100,00
1. I награда и Лау-
реат за ОМШ

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

I 2 97,25

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

I 1 99,67 Лауреат категорије

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 1 100,00 Лауреат категорије

Međunarodno natjecanje puhača 
Varaždin Woodwind & Brass

Вараждин 
(Хрватска)

08. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 100,00
Посебна награда – 
најперспективнија 
млада уметница

Димитрије Термачић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

III 2 70,33

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

II 83,57

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

II 6 85,25

Елена Медић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 4 95,66

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 95,00

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 12 95,00
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Ивана Марковић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

III 1 75,66

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

II 82,67

Ивана Радојичић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

III 78,71

Јана Стојаковић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Тамара Милосављевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

III 85,00

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

II 1 89,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

II 86,00

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

II 2 93,50

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

I 4 95,25

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 1 98,33 Лауреат категорије

Катарина Крстајић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 8 92,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,50

Кристина Степановић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 7 93,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

II 86,50

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

II 1 94,67

Лејла Радојевић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

II 4 80,00

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 92,57

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

II 6 93,00

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

I 2 97,50

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 11 95,00

Теодора Радовић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Ана Томић Кондић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 98,66

Област такмичења: Теорија музике Класа: Вања Урошевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 95,00

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 90,00

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Пето такмичење флаутиста „Јосип 
Славенски”

Београд
13. 12. 
2018.

16. 12. 
2018.

I 5 95,33

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 93,00

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

II 1 94,75

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 7 95,33

Калина Петровић – I разред СМШ

Област такмичења: Енглески језик Класа: Марија Миловановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Регионално такмичење талентова-
них ученика средњих школа по науч-
ним дисциплинама

Лозница
11. 05. 
2019.

11. 05. 
2019.

III 92,00

62. Републичко такмичење талентова-
них ученика средњих школа по науч-
ним дисциплинама

Панчево
01. 06. 
2019.

01. 06.
2019.

Специјална дипло-
ма за освојено 2. 
место из области 
енглески језик у 
категорији истра-
живачких радова

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

III 77,29

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

II 7 85,00

Аница Мићић – III разред СМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 100,00

1. I награда, Лауре-
ат за СМШ и Свеу-
купни лауреат Су-
срета 

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

I 4 95,00

II Међународно такмичење флаутиста
„Миодраг Азањац”

Београд
30. 03.
2019.

01. 04.
2019.

I 1 100,00
Лауреат категорије,
Лауреат средње 
школе

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04.
2019.

17. 04. 
2019.

I 1 100,00 Лауреат категорије

Марија Исидоровић – III разред СМШ

Област такмичења: Флаута Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

III 74,14

ђ) Вокални одсек

Табела 5.4.2-6: Освојене награде ученика вокалног одсека

Антоније Манојловић – I разред ОМШ

Област такмичења: Соло певање Класа: Теодора Пешев Ђурђевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

IX Међународно такмичење соло пе-
вача „Мита Топаловић”

Панчево
01. 12. 
2018.

02. 12. 
2018.

III 1 78,00

е) Теоретски одсек

Табела 5.4.2-7: Освојене награде ученика теоретског одсека

Ана Матијашевић – I разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

XVII такмичење младих солфеђиста
Пожаре-
вац

08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

III 78,00
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Андрија Лукић – I разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 95,00

XVII такмичење младих солфеђиста
Пожаре-
вац

08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

I 99,33

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 100,00

Шесто такмичење из музичко-теориј-
ских дисциплина „Корнелије”

Београд
17. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

I 99,00

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 95,00

Маша Живковић – I разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 99,33

XVII такмичење младих солфеђиста
Пожаре-
вац

08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

I 98,66

Шесто такмичење из музичко-теориј-
ских дисциплина „Корнелије”

Београд
17. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

I 99,00

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

II 91,00

Сара Да Ролд – I разред СМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 100,00

Тамара Ристановић – I разред СМШ

Област такмичења: Теорија музике Класа: Божана Дивац
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Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 95,00

Јулија Божанић – III разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

26. републичко такмичење из солфе-
ђа и теорије музике

Београд
08. 12. 
2018.

09. 12. 
2018.

I 97,00

XVII такмичење младих солфеђиста
Пожаре-
вац

08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

I 96,66

5. Међународно такмичење из солфе-
ђа

Београд
06. 04.
2019.

07. 04.
2019.

I 96,32

Шесто такмичење из музичко-теориј-
ских дисциплина „Корнелије”

Београд
17. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

I 98,00

Сара Благојевић – III разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

Шесто такмичење из музичко-теориј-
ских дисциплина „Корнелије”

Београд
17. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

По-
хвала

60,00

Ана Благојевић – IV разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Класа: Јадранка Обрадовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

XVII такмичење младих солфеђиста
Пожаре-
вац

08. 03.
2019.

09. 03.
2019.

II 86,66

Шесто такмичење из музичко-теориј-
ских дисциплина „Корнелије”

Београд
17. 05. 
2019.

19. 05. 
2019.

II 83,00
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5.4.3. Освојене награде у екипним областима 
такмичења

Табела 5.4.3-1: Освојене награде ученика у екипним областима такмичења

Ансамбл „Vaclovas Furmanavičius”)Flautissimo” (ансамбл флаута)
Камерна музика Класа: Александар Буркерт / Т. Радовић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 100,00
1. I награда и Лау-
реат категорије

XVI Међународно такмичење „Даво-
рин Јенко” (дувачки инструменти и 
камерни ансамбли)

Београд
01. 03. 
2019.

12. 03. 
2019.

III 2 88,50

Републичко такмичење ученика му-
зичких и балетских школа Србије за 
2019. годину

Нови Сад, 
Београд, 
Земун

02. 04. 
2019.

17. 04. 
2019.

I 4 96,00

Девојачки хор МШ „Vaclovas Furmanavičius”)Живорад Грбић” (женски хор)
Хор Класа: Милица Степановић Баба-Милкић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

4. Ваљевски фестивал хорова „Хор-
Фест”

Ваљево
12. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

I 93,00
Победник катего-
рије

17. републичко такмичење хорова 
гимназија, средњих музичких школа 
Србије, средњих стручнх школа

Нови Сад
11. 05. 
2019.

11. 05. 
2019.

II 85,00

Охридски хорски фестивал 2019
Охрид 
(Македо-
нија)

22. 08. 
2019.

26. 08.
2019.

II 83,30

Специјална награ-
да за најбоље изве-
дену композицију 
македонског ауто-
ра

Дуо „Vaclovas Furmanavičius”)Кристалин” (дуо флаута)
Камерна музика Класа: Мина Чкојић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 95,29

Етно група МШ „Vaclovas Furmanavičius”)Живорад Грбић” (етно група)
Срп. трад. певање Класа: Милена Урошевић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање
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4. Ваљевски фестивал хорова „Хор-
Фест”

Ваљево
12. 04. 
2019.

14. 04. 
2019.

II 87,00
Специјална награ-
да за аутентичност 
костима

Квартет „Vaclovas Furmanavičius”)Пиколо” (квартет флаута)
Камерна музика Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 97,17

Квартет „Vaclovas Furmanavičius”)Сирингс” (квартет флаута)
Камерна музика Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

21. Међународни сусрети флаутиста 
„Тахир Куленовић”

Ваљево
21. 02. 
2019.

24. 02.
2019.

I 97,17

Трио „Vaclovas Furmanavičius”)Ла кампанела” (клавирски трио)
Камерна музика Класа: Снежана Стевановић и Милица Продановић

Такмичење Град Од До
На-

града
По

реду
Поени Посебно признање

63. Фестивал музичких и балетских 
школа Србије

Параћин
07. 05. 
2019.

12. 05. 
2019.

I 92,43

Састави екипа

Ансамбл „Vaclovas Furmanavičius”)Flautissimo” (ансамбл флаута)

Учесник Разред и одсек

Ленка Мићић V разред ОМШ (дувачки одсек)

Елена Медић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Јана Стојаковић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Теодора Радовић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Калина Петровић I разред СМШ (дувачки одсек)

Аница Мићић III разред СМШ (дувачки одсек)

Девојачки хор МШ „Vaclovas Furmanavičius”)Живорад Грбић” (женски хор)

Учесник Разред и одсек

Ана Матијашевић I разред СМШ (теоретски одсек)

Андријана Јанковић I разред СМШ (гудачки одсек)

Анђела Стојановић I разред СМШ (гудачки одсек)
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Јана Петрашевић I разред СМШ (гудачки одсек)

Калина Петровић I разред СМШ (дувачки одсек)

Маша Живковић I разред СМШ (теоретски одсек)

Сара Да Ролд I разред СМШ (теоретски одсек)

Софија Јаневска I разред СМШ (теоретски одсек)

Тамара Ристановић I разред СМШ (теоретски одсек)

Тијана Маџаревић I разред СМШ (клавирски одсек)

Исидора Лазаревић II разред СМШ (теоретски одсек)

Аница Мићић III разред СМШ (дувачки одсек)

Бојана Вујић III разред СМШ (гудачки одсек)

Ивана Урошевић III разред СМШ (гудачки одсек)

Јана Томић III разред СМШ (теоретски одсек)

Јелисавета Савић III разред СМШ (гудачки одсек)

Јулија Божанић III разред СМШ (теоретски одсек)

Кристина Јовичић III разред СМШ (вокални одсек)

Марија Исидоровић III разред СМШ (дувачки одсек)

Мила Томић III разред СМШ (теоретски одсек)

Наталија Малешевић III разред СМШ (теоретски одсек)

Сара Благојевић III разред СМШ (теоретски одсек)

Тијана Савић III разред СМШ (теоретски одсек)

Тина Станковић III разред СМШ (гитарски одсек)

Ана Благојевић IV разред СМШ (теоретски одсек)

Ива Јевтић IV разред СМШ (дувачки одсек)

Кристина Мирковић IV разред СМШ (теоретски одсек)

Марија Лукић IV разред СМШ (клавирски одсек)

Нина Мијатовић IV разред СМШ (теоретски одсек)

Софија Живић IV разред СМШ (гудачки одсек)

Дуо „Vaclovas Furmanavičius”)Кристалин” (дуо флаута)

Учесник Разред и одсек

Сара Павловић IV разред ОМШ (дувачки одсек)

Кристина Теофиловић V разред ОМШ (дувачки одсек)

Етно група МШ „Vaclovas Furmanavičius”)Живорад Грбић” (етно група)

Учесник Разред и одсек

Марина Ковачевић I разред ОМШ (вокални одсек)

Мила Ристовић I разред ОМШ (вокални одсек)

Теодора Јовић II разред ОМШ (вокални одсек)
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Квартет „Vaclovas Furmanavičius”)Пиколо” (квартет флаута)

Учесник Разред и одсек

Ивана Марковић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Катарина Крстајић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Кристина Степановић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Михаела Томић VI разред ОМШ (дувачки одсек)

Квартет „Vaclovas Furmanavičius”)Сирингс” (квартет флаута)

Учесник Разред и одсек

Анастасија Карадаревић III разред ОМШ (дувачки одсек)

Ива Бошковић III разред ОМШ (дувачки одсек)

Лена Топаловић III разред ОМШ (дувачки одсек)

Татјана Петровић III разред ОМШ (дувачки одсек)

Трио „Vaclovas Furmanavičius”)Ла кампанела” (клавирски трио)

Учесник Разред и одсек

Вук Стевановић III разред ОМШ (гудачки одсек)

Лена Ранковић III разред ОМШ (гудачки одсек)

Вања Штулић IV разред ОМШ (клавирски одсек)

5.4.4. Број освојених награда по ученицима

Матични одсек ученика у МШ: клавирски

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Страхиња Протић I ОМШ 1
Давид Додовић II ОМШ 4
Дуња Максимовић II ОМШ 3
Маша Мазић II ОМШ 3
Марко Тодорчевић IV ОМШ 3
Вања Штулић IV ОМШ 4
Андрија Танасковић V ОМШ 2
Ленка Стошић V ОМШ 1
Лука Трифуновић V ОМШ 1
Сара Милосављевић VI ОМШ 1
Никола Аранђеловић I СМШ 1
Тијана Маџаревић I СМШ 4

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 12
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Матични одсек ученика у МШ: гудачки

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Анђелија Ранисављевић I ОМШ 1
Калина Филиповић I ОМШ 4
Катарина Бирташевић I ОМШ 2
Лука Павићевић I ОМШ 1
Магдалена Лазић I ОМШ 2
Марио Ристић I ОМШ 2
Михајло Петровић I ОМШ 3
Небојша Ристић I ОМШ 2
Неда Стојаковић I ОМШ 2
Никола Васић I ОМШ 1
Огњен Миловановић I ОМШ 1
Петра Савић I ОМШ 2
Хана Перић I ОМШ 2
Ђорђе Миладиновић II ОМШ 1
Лука Мирковић II ОМШ 1
Вук Стевановић III ОМШ 1
Дамњан Симић III ОМШ 1
Јасмина Филић III ОМШ 2
Лазар Урошевић III ОМШ 1
Лена Ранковић III ОМШ 1
Николија Кулинчевић III ОМШ 2
Николина Мишковић III ОМШ 2
Емилија Крунић IV ОМШ 5
Миливој Јовановић IV ОМШ 4
Тина Петровић IV ОМШ 4
Анка Стошић V ОМШ 2
Василије Трипковић V ОМШ 1
Ленка Вуковић V ОМШ 4
Николина Маџаревић V ОМШ 1
Тара Димитријевић V ОМШ 2
Анђелина Николић VI ОМШ 6
Иван Томић VI ОМШ 2
Јана Павић VI ОМШ 4
Софија Тофиловски VI ОМШ 1
Тијана Павловић VI ОМШ 5
Александар Петровић прип. ОМШ 1
Анђела Стојановић I СМШ 1
Јана Петрашевић I СМШ 2
Јован Муратовић II СМШ 5
Бојана Вујић III СМШ 2
Ивана Урошевић III СМШ 1
Јелисавета Савић III СМШ 3
Софија Живић IV СМШ 2
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Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 43

Матични одсек ученика у МШ: гитарски

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Маја Стевановић I ОМШ 1
Нина Ђоковић I ОМШ 1
Угљеша Теодоровић I ОМШ 1
Душан Жуњић II ОМШ 5
Ђорђе Гњато II ОМШ 1
Лана Ивановић II ОМШ 1
Никола Секулић II ОМШ 3
Филип Ђокић II ОМШ 2
Катарина Кулинчевић III ОМШ 2
Милош Јовановић III ОМШ 1
Анђелка Драгић IV ОМШ 5
Маја Живковић IV ОМШ 6
Николина Мирковић IV ОМШ 6
Милица Лукић VI ОМШ 6
Тина Станковић III СМШ 7

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 15

Матични одсек ученика у МШ: хармоникашки

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Новак Ђокић I ОМШ 1
Никола Арсеновић II ОМШ 1
Влајко Јовановић V ОМШ 11
Лазар Симовић V ОМШ 6

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 4

Матични одсек ученика у МШ: дувачки

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Анастасиа Ђуричић I ОМШ 3
Андреа Гавриловић I ОМШ 1
Димитрије Олачи I ОМШ 1
Исидора Лукић I ОМШ 2
Искра Ђуровић I ОМШ 3
Нађа Дугоњић I ОМШ 1
Тара Љујић I ОМШ 3
Тара Радојичић I ОМШ 1
Тара Стојановић I ОМШ 1
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Број освојених награда по ученицима

Душан Павловић II ОМШ 4
Елеонора Јовановић II ОМШ 2
Милица Миловић II ОМШ 3
Милица Нешковић II ОМШ 1
Наталија Ковачевић II ОМШ 2
Нина Трипковић II ОМШ 2
Теодора Адамовић II ОМШ 3
Уна Стефановић II ОМШ 3
Анастасија Карадаревић III ОМШ 3
Ива Бошковић III ОМШ 3
Лена Топаловић III ОМШ 2
Татјана Петровић III ОМШ 3
Сара Павловић IV ОМШ 1
Кристина Теофиловић V ОМШ 1
Ленка Мићић V ОМШ 3
Марија Обрадовић V ОМШ 5
Димитрије Термачић VI ОМШ 3
Елена Медић VI ОМШ 3
Ивана Марковић VI ОМШ 2
Ивана Радојичић VI ОМШ 1
Јана Стојаковић VI ОМШ 6
Катарина Крстајић VI ОМШ 2
Кристина Степановић VI ОМШ 3
Лејла Радојевић VI ОМШ 5
Теодора Радовић VI ОМШ 7
Калина Петровић I СМШ 4
Аница Мићић III СМШ 4
Марија Исидоровић III СМШ 1

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 37

Матични одсек ученика у МШ: вокални

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Антоније Манојловић I ОМШ 1

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 1

Матични одсек ученика у МШ: теоретски

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Ана Матијашевић I СМШ 1
Андрија Лукић I СМШ 5
Маша Живковић I СМШ 4
Сара Да Ролд I СМШ 1
Тамара Ристановић I СМШ 1
Јулија Божанић III СМШ 4
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Сара Благојевић III СМШ 1
Ана Благојевић IV СМШ 2

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 8

5.4.5. Број освојених награда по наставницима

Одсек: вокални

Наставник Број награда

Милена Урошевић 1
Теодора Пешев Ђурђевић 1

Укупно: 2

Одсек: гитарски

Наставник Број награда

Лука Јездић 24
Драган Николић 13
Милош Поповић 10
Цвијетин Трифковић 1

Укупно: 48

Одсек: гудачки

Наставник Број награда

Даница Крунић 23
Милена Мартинов Стојковић 17
Александра Миливојевић Јоцић 11
Љиљана Јовановић 9
Снежана Стевановић 8
Павле Чанић 7
Верица Јаковљевић / И. Стојановић 5
Лука Марковић 3
Милена Броћовић 1
Снежана Стевановић и Милица Продановић 1

Укупно: 85
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Број освојених награда по наставницима

Одсек: дувачки

Наставник Број награда

Александар Буркерт / Т. Радовић 38
Слободанка Васиљевић Љујић 37
Мина Чкојић 15
Андрија Мирковић 4
Ђорђе Маринковић 3

Укупно: 97

Одсек: клавирски

Наставник Број награда

Милица Продановић 13
Оливера Пантелић 6
Јелена Мирковић 4
Иван Рабасовић 2

Укупно: 25

Одсек: општеобразовни СМШ

Наставник Број награда

Марија Миловановић 2

Укупно: 2

Одсек: теоретски

Наставник Број награда

Јадранка Обрадовић 18
Божана Дивац 7
Светлана Ненезић 5
Вања Урошевић 4
Милица Степановић Баба-Милкић 3
Тамара Милосављевић 3
Ана Томић Кондић 2
Теодора Дамњановић 1

Укупно: 43
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Одсек: хармоникашки

Наставник Број награда

Душица Тимотић 16
Никола Јанковић 2

Укупно: 18

5.4.6. Број освојених награда по областима 
такмичења

Табела 5.4.6-1: Преглед освојених награда по областима такмичења

Област такмиче-

ња

Такмичења са рангирањем учесника по

бодовној листи

Такмичења са рангирањем учесника по

освојеном месту
Укуп-

ноПо-

хвала

III на-

града

II на-

града

I на-

града

Посебне награ-
де (Лауреати,

Победници ка-
тегорија… )

11.
ме-
сто

10.
ме-
сто

9.
ме-
сто

8.
ме-
сто

7.
ме-
сто

5.
ме-
сто

4.
ме-
сто

3.
ме-
сто

1.
ме-
сто

И
нд

ив
ид

уа
лн

и 
на

ст
уп

и

Клавир 4 3 15 22

Виолина 11 11 26 6 54

Виола 1 4 4 4 13

Виолончело 1 5 17 2 25

Гитара 3 10 26 2 1 2 1 1 1 1 1 1 50

Хармоника 2 14 5 2 23

Флаута 5 25 57 13 100

Кларинет 2 2 4

Соло певање 1 1

Солфеђо 1 1 3 18 23

Теорија музике 1 4 12 17

Енглески језик 1 1 2

Ек
ип

но Камерна музика 1 6 1 8

Хор 2 1 2 5

Етно група 1 1 2

Укупно: 2 33 72 198 33 1 2 1 1 1 1 1 1 2 349
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Организација рада школе

6. Организација рада школе

6.1. Организационa структурa школе
Музичка школа „Живорад Грбић” у Ваљеву реализује основно и средње образовање.

Организациона  структура  школе  је  веома  сложена  и  изискује  напор  у  реализацији
наставног плана и програма на оба степена образовања. 

Поред индивидуалне наставе, у школи се организује и групна настава: 
 за ученике у основној школи из предмета солфеђо, теорија музике, хор, оркестар и

камерна музика;
 за ученике у средњој школи из теоријских предмета, камерне музике, читања с листа,

оркестра, хора и изборних предмета.
Настава из општеобразовних предмета средње школе организована је у просторијама

наше школе изузев наставе физичког васпитања.
Наставни процес се одвија у две смене: II и IV разред прве недеље наставу похађају у

пре  подневној  смени,  а  I  и  III  разреда  у  после  подневној  смени.  Смене  се  циклично
мењају током школске године.

6.2. Промене настале у току школске 
године у организацији образовно-
васпитног процеса

Организација образовно-васпитног процеса је текла у складу са Календаром образовно-
васпитног рада прилагођеном специфичностима рада у музичкој школи.
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Табела 6.2-1: Календар образовно-васпитног рада ОМШ за школску 2018/19. годину
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Завршетак наставе у I полугодишту за
све разреде ОМШ (31. 01.)

Полугодишњи фонд часова:
1 час недељно – око 20 часова

2 часа недељно – око 40 часова
3 часа недељно – око 60 часова

Завршетак наставе у II полугодишту за
остале разреде ОМШ (07. 06.)
Укупан годишњи фонд часова:

1 час недељно – 35 часова
2 часа недељно – 70 часова

3 часа недељно – 105 часова

Завршетак наставе у II полугодишту за
завшне разреде ОМШ (24. 05.)
Укупан годишњи фонд часова:

1 час недељно – 35 часова
2 часа недељно – 70 часова
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Број дана за наставу у месецу

Државни празници (наставни дани,
изузев кад падају у недељу)

Дани предвиђени за наставу

Школски распусти

Завршетак наставе у првом и другом полугодишту

Верски празници77

Дани предвиђени за годишње испите

Настава по распореду од неког другог дана1
ПЕТАК

Седнице Одељенских (ОВ) или Наставничких (НВ) већа 
на крајевима класификационих периода  ОВ/НВ

Државни празници који се празнују радно, 
без одржавања наставе (Св. Сава и Видовдан)2727

Државни празници (нерадни дани)1
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:

Такмичења у организацији Школе 
(„ВАрт”, „Тахир Куленовић”, „ХорФест”, „Златне степенице”)

Радне суботе8

Концерти (или свечаности)8

8



Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног процеса

Табела 6.2-2: Важни датуми у школској 2018/19. години за ученике Основне музичке школе

Датум Дан у недељи Активност

8. 9. 2018. субота Спортски дан

14. 9. 2018. петак Седница Наставничког већа поводом почетка школске године

8. 11. 2018. четвртак Концерт поводом прославе Дана просветних радника

од 9. 11. 2018. 
до 12. 11. 2018. 

од петка
до понедељка

Јесењи распуст

14. 11. 2018. среда Часови по распореду од понедељка

22. 11. 2018. четвртак
Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог класификацио-
ног периода

од 8. 12. 2018. 
до 10. 12. 2018. 

од суботе
до понедељка

X Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт2018”

27. 12. 2018. четвртак Новогодишњи концерт

од 1. 1. 2019. 
до 8. 1. 2019. 

од уторка
до уторка

Зимски распуст (први део)

27. 1. 2019. недеља Свечани концерт поводом Светог Саве

30. 1. 2019. среда Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог полугодишта

од 1. 2. 2019. 
до 17. 2. 2019. 

од петка
до недеље

Зимски распуст (други део)

од 21. 2. 2019. 
до 24. 2. 2019. 

од четвртка
до недеље

21. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”

21. 3. 2019. четврткак Пролећни концерт

од 11. 4. 2019. 
до 14. 4. 2019. 

од четвртка
до недеље

4. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”

16. 4. 2019. уторак
Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог класификацио-
ног периода

20. 4. 2019. субота Еколошки дан

25. 4. 2019. четвртак
- Часови по распореду од петка
- Ускршњи концерт

од 26. 4. 2019. 
до 5. 5. 2019. 

од петка
до недеље

Пролећни распуст

од 13. 5. 2019. 
до 19. 5. 2019. 

од понедељка
до недеље

Свечано обележавање 65 година рада Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваље-
во

од 17. 5. 2019. 
до 19. 5. 2019. 

од петка
до недеље

4. Међународни фестивал гудача „Златне степенице”

од 27. 5. 2019. 
до 31. 5. 2019. 

од понедељка
до петка

Годишњи испити ученика завршних разреда ОМШ

31. 5. 2019. петак Седница Одељењског већа за ученике завршних разреда ОМШ

7. 6. 2019. петак Седница Наставничког већа за ученике завршних разреда ОМШ

од 10. 6. 2019. 
до 14. 6. 2019. 

од понедељка
до петка

Годишњи испити осталих ученика ОМШ

14. 6. 2019. петак Седница Одељењског већа осталих ученика ОМШ

17. 6. 2019. понедељак Свечана додела сведочанстава за ученике завршних разреда

21. 6. 2019. петак Седница Наставничког већа осталих ученика ОМШ
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Табела 6.2-3: Календар образовно-васпитног рада СМШ за школску 2018/19. годину
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Завршетак наставе у I полугодишту за
све разреде СМШ (31. 01.)

Полугодишњи фонд часова:
1 час недељно – око 20 часова

2 часа недељно – око 40 часoва
3 часа недељно – око 60 часова

Завршетак наставе у II полугодишту за
I, II и III разред СМШ (07. 06.)
Укупан годишњи фонд часова:

1 час недељно – 35 часова
2 часа недељно – 70 часова

3 часа недељно – 105 часова

Завршетак наставе у II полугодишту за
стручне предмете IV р. СМШ (24. 05.)

Укупан годишњи фонд часова:
1 час недељно – 33 часа

2 часа недељно – 66 часова
3 часа недељно – 99 часова

Завршетак наставе у II полугодишту за
општеобраз. предмете IV р. СМШ (17. 05.)

Укупан годишњи фонд часова:
1 час недељно – 32 часа

2 часа недељно – 64 часа
3 часа недељно – 96 часова
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ЛЕГЕНДА:

Број дана за наставу у месецу

Државни празници (наставни дани,
изузев кад падају у недељу)

Дани предвиђени за наставу

Школски распусти

Завршетак наставе у првом и другом полугодишту

Верски празници77

Дани предвиђени за годишње испите

Настава по распореду од неког другог дана1
ПЕТАК

Седнице Одељенских (ОВ) или Наставничких (НВ) 
већа на крајевима класификационих периода

  ОВ/НВ

Државни празници који се празнују радно, 
без одржавања наставе (Св. Сава и Видовдан)2727

Државни празници (нерадни дани)1

Дани предвиђени за матурске испите IV разреда

Дани предвиђени за пријемни испит у I р. СМШ1

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:

Такмичења у организацији Школе 
(„ВАрт”, „Тахир Куленовић”, „ХорФест”, „Златне степенице”)

Радне суботе8

Концерти (или свечаности)8

8



Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног процеса

Табела 6.2-4: Важни датуми у школској 2018/19. години за ученике Средње музичке школе

Датум Дан у недељи Активност

8. 9. 2018. субота Спортски дан

14. 9. 2018. петак Седница Наставничког већа поводом почетка школске године

8. 11. 2018. четвртак Концерт поводом прославе Дана просветних радника

12. 11. 2018. понедељка Државни празник – нерадни дан

14. 11. 2018. среда Часови по распореду од понедељка

22. 11. 2018. четвртак
Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог класификацио-
ног периода

од 8. 12. 2018. 
до 10. 12. 2018. 

од суботе
до понедељка

X Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт2018”

27. 12. 2018. четвртак Новогодишњи концерт

од 31. 12. 2018. 
до 8. 1. 2019. 

од понедељка
до уторка

Зимски распуст (први део)

27. 1. 2019. недеља Свечани концерт поводом Светог Саве

30. 1. 2019. среда Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог полугодишта

од 1. 2. 2019. 
до 17. 2. 2019. 

од петка
до недеље

Зимски распуст (други део)

од 21. 2. 2019. 
до 24. 2. 2019. 

од четвртка
до недеље

21. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”

21. 3. 2019. четврткак Пролећни концерт

од 11. 4. 2019. 
до 14. 4. 2019. 

од четвртка
до недеље

4. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”

16. 4. 2019. уторак
Седнице Одељењског и Наставничког већа поводом краја првог класификацио-
ног периода

20. 4. 2019. субота Еколошки дан

25. 4. 2019. четвртак
- Часови по распореду од петка
- Ускршњи концерт

од 26. 4. 2019. 
до 5. 5. 2019. 

од петка
до недеље

Пролећни распуст

од 13. 5. 2019. 
до 19. 5. 2019. 

од понедељка
до недеље

Свечано обележавање 65 година рада Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваље-
во

од 17. 5. 2019. 
до 19. 5. 2019. 

од петка
до недеље

4. Међународни фестивал гудача „Златне степенице”

од 27. 5. 2019. 
до 31. 5. 2019. 

од понедељка
до петка

Годишњи испити ученика IV разреда СМШ

од 31. 5. 2019. 
до 2. 6. 2019. 

од петка
до недеље

Пријемни испит за упис у СМШ

од 3. 6. 2019. 
до 7. 6. 2019. 

од понедељка
до петка

Матурски испити ученика IV р. СМШ

7. 6. 2019. петак Седница Одељењског већа за ученике IV разреда СМШ

од 10. 6. 2019. 
до 21. 6. 2019. 

од понедељка
до петка

Годишњи испити ученика I, II и III разреда СМШ

14. 6. 2019. петак Седница Наставничког већа за ученике IV разреда СМШ

17. 6. 2019. понедељак Свечана додела сведочанстава за ученике IV разреда СМШ

21. 6. 2019. петак Седница Наставничког већа за ученике I, II и III разреда СМШ
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6. Организација рада школе

6.3. Реализација календара најважнијих 
активности у току школске године

Летопис  Школе,  у  коме  се  налазе  наведене  све  активности  живота  школе  у  току
школске 2018/19. године, чини посебан документ.

6.4. Измене у организацији и распореду 
рада свих субјеката школе настале у 
току школске године

У току школске 2018/19. године није било никаквих измена у организацији и распореду
рада субјеката школе.

6.5. Додатни програми школе

6.5.1. Музичко забавиште

Под  менторским  радом  проф.  Тамаре  Милосављевић,  у  току  школске  2018/2019.
године, Музичко забавиште похађало је 35 полазника узраста пет и шест година. Настава
је била подељена у два циклуса, а часови одржавани два пута недељно у трајању од 45
минута. Планирано градиво наставним планом и програмом у потпуности је реализовано.
Уметнички сарадник, и ове школске године, био је мр Иван Рабасовић.

Концертна сезона  је почела  24. децембра 2018. године „Новогодишњим концертом”.
Сплетом  дечјих  и  пригодних  празничних  песама,  деца  из  Музичког  забавишта  и
Припремног разреда су призвала и Деда Мраза. 

 На опште задовољство свих дама, у сусрет  њиховог празника,  6. марта 2019. године,
поклонили су најраспеванију  музичку честитку.

Прославили  смо   65.  рођендан  школе  „Концертом  најмлађих“,  који  је  приређен
22.маја 2019. године са ученицима Припремног разреда, али и најмлађим камерним и
оркестарским саставима.
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Музичко забавиште

Настава  је  завршена  у  среду  5.јуна  2019.  године,  када  им  је  школа  доделила
Похвалнице за труд и активан рад.

Група  од  17  полазника  Музичког  забавишта,  узраста  шест  година,  упућена  је   на
пријемни испит за Припремни разред.

Извештај припремила:
Тамара Милосављевић

6.5.2. Музичка радионица

У школској 2018/19. години, МШ „Живорад Грбић” наставиља програм намењен деци
од  шест  до  девет  година  старости  у  коме  ће  имати  прилику  да  се  упознају  са
инструментима који се уче  у музичкој  школи.  Циљ програма „Музичка радионица”  је
откривање афинитета према музици у предшколском узрасту и могућност да изразито
талентована  деца  започну  своје  музичко  образовање  у  раном  узрасту.  Дугогодишњи
„тренд”  у  свету,  да  деца  започну  своје  бављење  музиком  у  најранијем  детињству
инспирисала  је  ваљевску  музичку  школу  да  програмом  прилагођеним  овом  узрасту,
прошири  и  своју  делатност  и  постане  препознатљива  и  популарна  као  образовна
институција и код најмлађе популације. 

а) Матична школа у Ваљеву

а.1) Виолина
У музичку радионицу виолине у школској 2018/19. години су се уписале:
Петровић Александар
Сузовић Катарина

Програм виолинске радионице је реализован кроз два часа у току недеље. Реализатор је
највећим  делом  био  ослоњен  на  план  и  програм  наставе  виолине  1.  разреда  ОМШ.
Полазници су тиме упознати са основном техником свирања на виолини и током трајања
радионице у потпуности савладали основни ниво извођаштва и обрадили 10 композиција
предвиђених поменутим планом и програмом.

Већ у 1. полугодишту полазници радионице су наступили на Новогодишњем концерту
најмлађих  гудача  у  оквиру  ансамбла  виолиниста  „Ла  Кампанела”,  који  су  чинили
пређашњи  и  овогодишњи  чланови  виолинске  радионице.  Ансамбл  је  јако  позитивно
утицао на музички развој полазница радионице. Развио је њихову интонативну осетљивост
и додатно мотивисао за даље напредовање. Утоку 2. полугодишта, полазник радионице,
Александар  Петровић  је  дебитовао  на  Међународном  такмичењу  гудача,,Златне
степенице”, на коме осваја титулу лауреата, односно апсолутног победника 1. категорије.

Крајем месеца маја, у Модерној галерији, организован је Промотивни концерт гудачког
одсека за ученике 2.р. основних школа. Оба полазника музичке радионице су имали веома
успешне  наступе  на  поменутом концерту.  На  пријемном испиту    за  упис  у  1.разред
музичке  школе,  Катарина  и  Александар  су  остварили  максималан  број  поена  и  од
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6. Организација рада школе

септембра  своје  музичко  образовање  настављају  као  редовни  ученици  1.разреда  на
гудачком одсеку.

извођач радионице
Снежана Стевановић

а.2) Клавир
У школској 2018/2019 години, музичку радионицу у класи проф. Оливера Пантелић

похађале су ученице Викторија Јовановић и Миа Селаковић. 
Циљ  радионице  је  музичко  описмењавање  ученика,  увођење  у  свет  музике  на

поступнији начин и прилагођен млађем узрасту. На часовима који су одржавани два пута
недељно, са ученицама су рађене музичке мелодије за певање и свирање, основе поставке
шаке,  правилног  седења  за  инструментом,  учење  нотног  текста,  музичких  ознака,
артикулације итд. Ученице су свирале саме и уз пратњу професора, учећи да слушају како
себе тако и извођача поред себе, што је резултирало развоју слушног апарата. У раду са
децом,  коришћен је  уџбеник  педагога,  Мирославе  Лили Петровић -А и  Б  ниво,  као  и
Клавирску читанку Јеле Кршић.

Музичка  радионица  је  дала  одличне  резулате,  омогућивши деци  да  заволи  музику,
поступно, кроз игру, на начин на који је дете у млађем узрасту осећа, што је резултирало
брзом учењу и савлађивању програма. Осим тога, изузетно је повољна и за рад професора-
педагога, јер на тај начин он има прилику да усавршава своје знање на пољу методике
наставе и психологије рада са децом млађег узраста.

извођач радионице
Оливера Меанџија

6.5.3. Припремни разред

Припремни разр je септембра 2018. године 28 ученика, узраста седам и осам година,
уписало је Припремни разред, под менторским радом проф. Светлане Ненезић. Накнадно
је уписано 9 ученика. Од октобра месеца настава је реализована у два часа по 45 мин.
недељно и редовно одржавана, а формиране су и две групе. Градиво планирано наставним
планом и програмом у потпуности је реализовано. Уметнички сарадник био је мр Иван
Рабасовић. 

Након  тромесечног  вредног  рада  уследио  је  „Новогодишњи концерт” 24.  12.  2018.
године. Дивним колажом дечјих и божићних песмама наши ученици уручили су публици
и Деда Мразу музичку честитку. 

У току другог полугодишта појачан је рад у областима: мелодике, музичке ортографије
и развоја хармонског слуха, због предстојећег пријемног испита за први разред ОМШ.
Вредни ученици, заједно са својим музичким педагогом, спремили су и наступ за концерт.
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Припремни разред

Програм поводом прославе  65.  године  рада  и  постојања  Музичке  школе:  „Живорад
Грбић” презентован је „Концертом најмлађих“. 

Од  25  ученика,  који  су  приступили  пријемном  испиту  за  први  разред  ОМШ  и
Припремни разред, 20 ученика је положило пријемни испит за први разред ОМШ, а 5
ученика за Припремни разред.

Извештај припремила:
Светлана Ненезић
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7. Реализација планова

7. Реализација планова
7.1. Извештаји о раду стручних, руководећих, управних и 

саветодавних органа школе

7.1.1. Наставничко веће

У извештајном периоду реализовано је једанаест седница наставничког већа. Свим седницама и састанцима је руководио директор
школе а записнике водила наставница Aна Томић Кондић . Наставничко веће се бавило следећим питањима:на Томић Кондић . Наставничко веће се бавило следећим питањима:
 разматрање годишњег извештаја и годишњег плана рада школе;
 усвајање годишњег распореда рада школе;
 верификација извештаја одељењских већа и стручних актива на крају класификационих периода;
 успех и дисциплина ученика;
 сарадња са родитељима;
 сарадња са осталим институцијама у граду ради подизања квалитета и динамике рада школе и креирања позитивнијег имиџа школе;
 реализација свих образовно-васпитних активности и јавне и културне делатности школе;
 међународна сарадња
 избор најуспешнијих ученика школе за доделу награда школе и организација, удружења и институција са којима школа сарађује;
 анализа успеха на такмичењима и јавно похваљивање најуспешнијих ученика и наставника школе;
 самовредновање;
 стручно усавршавање у установи;
 преглед и организација активности развојног плана школе (2018 – 2023) предвиђених за реализацију у школској 2018/2019. Години
 давање мишљења о кандидату пријављеном на Конкурс за избор директора школе
 предлог  чланова наставничког већа у новом сазиву школског одбора
 план уписа и активности везаних за организацију пријемних испита  у основну и средњу музичку школу;
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Наставничко веће

 разматрање предлога Правилника о плану и пограму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање
 унапређење наставе и учења у школи
 анализа постигнућа ученика у школској 2018/2019
 анализа осипања  броја ученика у школској 2018/ 2019 
 анализа остварености плана рада свих тимова у школи
 план припреме ученика и реализације поправних и разредних испита у августовском року
 разматрање новог правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању
 припрема и разматрање новог Школског програма ( 2019 – 2023)
  
  подршка ученицима;

Учестала динамика одржавања седница наставничког већа допринела је бољој организацији рада школе у свим сегментима.

директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.1.2. Одељењска већа СМШ

Табела 7.1.2-1: Извештај о раду Одељењског већа првог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р  Извршена расподела предмета – планирање рада

 Усклађени наставних предмети код ученика који похађају две школе
 Урађен и усвојен план рада ОС и ОЗ у 2018/19. години
 Обављено иницијално тестирање у свим разредима у СМШ
 Усвојен план стручног усавршавања, такмичења, студијског путовања

Чланови 
одељењског 
већа, директор, 
педагог

Седница
18.9.2018.

Све активности у 
потпуности 
реализоване
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

Н
ов

ем
ба

р

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класификационог 
периода, дат предлог побољшања понашања ученика (9 ученика имају позитван успех, 
два ученика по једну негативну оцену и три ученика су неоцењена, једном ученику 
изречена опомена разредног старешине)

 Дат предлог ученика, од стране предметних наставника,  који ће учествовати на 
такмичењу

 Одређен термин  родитељског састанака 19.11.2018.

Чланови 
одељењског 
већа, директор, 
педагог

Седница
15.11.2018.

Све активности у 
потпуности 
реализоване

Ја
ну

ар

 Усвојен извештај одељењског старешине који се односи на успех и владање ученика првог 
разреда на крају првог полугодишта, дат предлог побољашања успеха и владања ( 6 
ученика имају одличан успех, 4 врло добар успех, 3 ученика су неоцењена и једном 
ученику изречен укор одељенског старешине због броја неоправданих изостанака и 
понашања у школи)

 Одређен термин родитељских састанака 1.02.2019.

Чланови 
одељењског 
већа, директор, 
педагог

Седница
31.1.2019.

Све активности у 
потпуности 
реализоване

А
пр

ил

 Усвојен извештај успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода 
( седам ученика има позитиван успех, пет ученика је неоцењено и два имају недовоњан 
успех)

 Ускршњи распуст 
 Заказан родитељски састанак за април 22.4.2019.

Чланови 
одељењског 
већа, директор, 
педагог

Седница
19.4.2019.

Све активности у 
потпуности 
реализоване

Ју
н

 Извршена анализа успеха и владања, реализације свих облика васпитно образовног рада, 
ангажовања ученика у слободним активностима, предложени ученици за похвале и 
награде(седам ученика има одличан успех, четири врло  добар, два ученика су неоцењена 
и један ученик упућен на поравни испит)

 Организовани разредни испити за неоцењене ученике (Јану Перташевић и Андрију Лукић) и 
дефинисани термини додатних разредних испита у августу за ученице Јану Петрашевић и 
Софију Јаневску из хора. (20.8.2019)

 Ученик Филип Стевановић упућен на поравни испит из теорије музике  20.8.2019.
 Одређен термин за родитељске састанке – 28. 6. 2019.

Чланови 
одељењског 
већа, директор, 
педагог

Седница
21.6.2019.

Све активности у 
потпуности 
реализоване

Одељењски старешина
Марија Миловановић
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Одељењска већа СМШ

Табела 7.1.2-2: Извештај о раду Одељењског већа другог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 Расподела предмета – планирање рада
 Распоред часова редовне и блок наставе
 Планирање рада ОС и ОЗ у 2018/19. години
 Иницијално тестирање у свим разредима у СМШ
 Набавка уџбеника

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р  Разматрање и усвајање извештаја одељењских већа на крају првог класификационог перио-
да

 Одређивање термина родитељских састанака

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ја
ну

ар

 Разматрање и усвајање извештаја одељењског старешине који се односе на успех и владање
ученика првог разреда на крају првог полугодишта

 Одређивање термина родитељских састанака

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
 Ускршњи распуст 
 Заказан родитељски састанак за април

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ју
н

 Извршена анализа успеха и владања, реализације свих облика васпитно образовног рада, 
ангажовања ученика у слободним активностима, предложени ученици за похвале и награ-
де.

 Одређен термин за родитељске састанке – 28. 6. 2018.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Милица Степановић Баба-Милкић
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Табела 7.1.2-3: Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

Н
ов

ем
ба

р

 Усвајање плана и програма рада Одељенског већа
 Предлог плана усавршавања наставника, план такмичења и др.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
18.09.2018.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Н
ов

ем
ба

р  Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класи-
фикационог периода, понашања ученика и дат предлог мера за побољша-
ње истог, дат предлог термина родитељског састанка. Изабрани ученици за 
такмичења на предлог предметног наставника.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
15.11.2018.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Ја
ну

ар  Извршена анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и 
предложене мере за њихово побољшање. Урађена еваулација свих облика 
наставе у првом полугодишту, извештај прослеђен помоћнику директора.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
31.01.2019.

Све активности
у потпуности 
реализоване

А
пр

ил  Извршена анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификаци-
оног периода и предложене мере за њихово побољшање, дат предлог тер-
мина родитељског састанка. 

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
Све активности
у потпуности 
реализоване

Ју
н

 Извршена анализа успеха и владања, реализације свих облика васпитно 
образовног рада, ангажовања ученика у слободним активностима,предло-
жени ученици за похвале и награде, дат предлог термина родитељског са-
станка.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
21.06.2019.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Одељењски старешина
Светлана Дујаковић
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Одељењска већа СМШ

Табела 7.1.2-4: Извештај о раду Одељењског већа четвртог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Усвајање плана и програма рада одељењских већа
 Усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу
 Предлог плана усавршавања наставника, програм такмичења, екскурзија и 

др. Наставничком већу.

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

Н
ов

ем
ба

р  Анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класификационог
периода

 Понашање ученика и предлог мера за побољшање истог
 Избор ученика за такмичења на предлог предметног наставника

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница

 Разматрање по-
бољшања квали-
тета сарадње ро-
дитења и настав-
ника

/

Све предвиђене актив-
ности су реализоване, 
чак и активности за де-
цембар

Д
ец

ем
ба

р

 Избор ученика за такмичења на предлог предметног наставника
 Разматрање побољшања квалитета сарадње родитења и наставника

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване у 
новембру

Ја
ну

ар

 Утврђивање закључних оцена из предмета и оцена из владања на предлог 
предметног наставника и одељењског старешине

 Сумирање резултата рада у првом полугодишту
 Мере за побољшање успеха и понашања, 
 Евалуација свих облика наставе у првом полугодишту.

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

А
пр

ил  Анализа резултата рада и владања ученика на крају трећег класификацио-
ног периода

 Избор ученика за такмичења на предлог предметног наставника

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

М
ај

 Анализа резултата рада и владања ученика на крају четвртог класификацио-
ног периода



 Реализација свих облика васпитно образовног рада, 
 Анализа ангажовања ученика у слободним активностима 
 Предлагање ученика за похвале и награде. 
 Организовање припремне наставе за матурске испите

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване у 
јуну.

Ју
н Активности из маја 

урађене у јуну.
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

Ју
н

 Анализа резултата које су ученици постигли на пријемном испиту
Активности из маја 
урађене 19.8.2019..

Одељењски старешина
Тамара Милосављевић

7.1.3. Стручни активи

а) Стручни актив за развојно планирање
Извештај о раду Стручног актива и реализацији Развојног плана налази се у поглављу 7.6.1.

б) Стручни актив за развој школског програма
У току школске 2018/2019. године, у раду Стручног актива за развој школског програма учествовали су:

 Милица Продановић, шеф Стручног већа клавира – координатор,
 Сузана Радовановић – Перић, директор школе,
 Славиша Јездимировић, помоћник директора школе,
 Виолета Огњеновић, педагог школе,
 Слађана Крстић, шеф Стручног већа из области предмета општеобразовне наставе СМШ,
 Милица Степановић Баба - Милкић, шеф Стручног већа теоретске наставе,
 Снежана Стевановић, шеф Стручног већа гудача,
 Никола Јанковић, шеф Стручног већа хармонике,
 Милош Поповић, шеф Стручног већа гитаре,
 Слободанка Васиљевић - Љујић, шеф Стручног већа дувача,
 Теодора Пешев - Ђурђевић, шеф Стручног већа соло – певача,
 Јелена Бранковић, координатор ИО у Лајковцу и
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Стручни активи

 Тијана Станојевић, координатор ИО у Мионици.

Стручни актив за развој школског програма се у току школске 2018/20189. године бавио следећим задацима:
 реализација и анализа резултата иницијалног процењивања у школи;
 праћење реализације планова додатне, допунске и припремне наставе;
 праћење реализације плана концертне активности школе;
 праћење реализације огледних и угледних часова на нивоу школе;
 праћење реализације плана Сарадње са осталим образовним – васпитним  институцијама у граду у циљу унапређивања образовно –

васпитног процеса у школи;
 праћење реализације плана Сарадње са музичким школама у окружењу и региону;
 праћење реализације плана Сарадње са музичким академијама у виду реализације „мaster class“ програма универзитетских професора

намењених ученицима и наставницима школе;
 праћење реализације плана такмичења у организацији школе;
 праћење реализације плана учешћа на такмичењима на нивоу целе школе; 
 анализа успеха на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије и Фестивалу музичких и балетских школа Србије;
 анализа  заинтересованости  ученика  завршних  разреда  ОМШ  за  упис  у  средњу  музичку  школу  и  предузимање  мера  за  пораст

интересовања;
 израда плана понуде слободних активности – секција ученицима средње музичке школе.

Координатор стручног актива
Милица Продановић
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7. Реализација планова

7.1.4. Стручна већа за област предмета (одсеци)
а) Стручно веће клавира

Табела 7.1.4-1: Извештај о раду Стручног већа клавира

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима передати директору школе
 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке предат директору школе
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе, као и секције „Отворена врата за Џез“
 Дефинисани образовни стандарди и критеријуми оцењивања на нивоу одсека
 Израђен оквирни план распореда интерних часова, преслушавања за јавне часове, смотри и 

годишњих испита као и школског такмичења
 Усвојен план сарадње са друштвеном средином
 Реализован договор око израде и достављања месечних планова
 Одржани састанци актива

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и
педагог, шеф
рачуновод-
ства

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног 

периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређење квалитета рада у наредном периоду
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања ученика
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Договарена сарадње са проф. Наташом Митровић (семинар ће бити реализован у јануару)
 Одржан Јавни час клавирског одсека  у Свечаној сали школе
 Списак ученика за Јавни час клавирског одсека објављен  на огласној табли одсека
 Списак ученика за Јавни час одсека предат директору школе и Помоћнику директора школе

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Извештај о одржаној СМОТРИ објављен  на огласним таблама школе
 Извештај о попису инструмената и нотног материјала достављен шефу рачуноводства школе
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Одржан Састанак актива 
 Одржан Новогодишњи концерт клавирског одсека у Свечаној сали школе
 Списак ученика за Новогодишњи концерт клавирског одсека објављен на огласној табли одсека
 Списак ученика за Новогодишњи концерт школе предат директору школе
 Реализовано учешће на Клавирском такмичењу „Славенски“
 Постигнути резултати ученика на Клавирском такмичењу „Славенски“ објављени су на огласној табли

школе, а Извештаји достављени помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора,
педагог и 
шеф рачно-
водства

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим активносима везаним за прославу Св. Саве

предат директору школе
 Извештај о резултатима провере знања унет је у Свеску одсека
 Одржан Састанак актива
 Реализован дводневни семинар проф. Наташе Митровић
 Месечни планови су благовремено реализовани

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног 

периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Све законске промене су унете у педагошку документацију сваког члана Већа
 Реализовано учешће ученика на Међународном такмичењу „Јенко“ у Београду
 Извештај о успеху на такмичењу „Јенко“ објављен на огласној табли одсека и достављен помоћнику 

директора и директору школе 
 Одржан Састанак актива

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Одржан Јавни час клавирског одсека у Свечаној сали школе
 Списак тачака за Јавни час клавирског одсека објављен на огласној табли школе
 Списак тачака за Јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Организовано и реализовано Школско такмичење клавириста
 Резултати Школског такмичења клавириста објављени на Огласним таблама школе и достављени 

помоћнику директора и директору школе
 Реализовано учешће ученика на такмичењима ван школе
 Извештај о успеху ученика на такмичењима објављен на огласној табли одсека и достављен 

помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног 

периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Реализовано учешће ученика на такмичењима ван школе
 Извештај о успеху ученика на такмичењима објављен на огласној табли одсека и достављен 

помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсека
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Реализовано учешће ученика на такмичењима ван школе
 Извештај о успеху ученика на такмичењима објављен на огласној табли одсека и достављен 

помоћнику директора и директору школе 
 Одржан Састанак актив 
 Одржан Јавни час клавирског одсека у Свечаној сали школе
 Списак ученика за Јавни час клавирског одсека објављен на огласној табли одсека и достављен 

помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа,
директор, 
помоћник 
директора,
педагог и се-
кретар шко-
ле

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Реализовани сви планирани годишњи испити

чланови 
већа,
директор, 
помошник 
директора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

/ / Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.

Шеф Стручног већа
Милица Продановић

б) Стручно веће гудача

Табела 7.1.4-2: Извештај о раду Стручног већа гудача

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализова-
но Нереализовано Оцена 

успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима предати директору школе
 Отворене матичне књиге за ученике 1. разреда
 План набавке предат директору школе
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе
 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека
 Израђен оквирни план распореда интерних часова, годишњих смотри, 

јавних часова, преслушавања, концерата одсека
 Усвојен план сарадње са друштвеном средином
 Израђени месечни планови рада
 Премијера опере,,Дидона и Енеј” у Ваљеву и реализација турнеје у Не-

мачкој

Стручни актив 
гудачког одсека
Педагог школе
Секретар школе
Директор школе

Седнице, са-
станци, консул-
тације

 Измена распореда ча-
сова због промене ра-
спореда теоретске на-
ставе

Веома успе-
шна
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализова-
но Нереализовано Оцена 

успешности

О
кт

об
ар

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних 
задатака

 Усвојен план сарадње и међусобне помоћи са колегама са осталих од-
сека

 Списак тачака за Концерт Добродошлице предат директору школе
 Месечни планови рада предати педагогу школе
 Све законске промене унете су у педагошку документацију сваког члана

стручног већа

Стручни актив 
гудачког одсека
и ученици гу-
дачког одсека 
основне и сред-
ње школе

Седнице, са-
станци, консул-
тације

Успешна

Н
ов

ем
ба

р

 У свеску одсека унети статистички подаци о постигнутом успеху учени-
ка на крају 1. тромесечја

 Распоред интерних часова класа истакнут на огласној табли
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу смотру ученика
 Реализована 1. техничка смотра за ученике средње школе
 Израђен план комуникације са академским професорима и избор уче-

ника за учешће у мастерклас програмима
 Израђени месечни планови рада

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

 Наступ 

квартета,,Жиксовци” 

на Дану просветних 

радника 

 Јавни час гу-
дачког одсе-
ка који је от-
казан због 
бројних дру-
гих активно-
сти одсека

Успешна

Д
ец

ем
ба

р

 Списак тачака за Новогодишње концерте одсека истакнут на огласној 
табли

 21.12.Концерт најмлађих гудача у Гимназији
 26.12 Концерт гудача средње школе у Модерној галерији
 27.12 Концерт гудача ОМШ у Гимназији
 Наступ ансамбла Ла Кампанела и гудачког оркестра Феникс на Нового-

дишњем концерту школе
 Гостовање уметничке радионице Таурисио и стручно предавање проф. 

Миће Богића о историјату развоја гудачких инструмената
 Реализована полугодишња контролна смотра за све ученике гудачког 

одсека

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека
Директор школе

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

 Због великог броја из-
вођача Новогодишњи 
концерт гудачког од-
сека је реализован 
кроз три концерта 
који су обухаватили 
сва три циклуса му-
зичког образовања

 Наступ квартета,,Жик-
совци” на Битлсома-
нији

 Јавни час гу-
дачког одсе-
ка који је от-
казан због 
бројних дру-
гих активно-
сти одсека

Изузетно 
успешна

Ја
ну

ар

 Списак ученика који ће учествовати на Светосавском концерту је предат
директору

 Извештај о постигнутим резултатима ученика на полугодишњој смотри 
је унет у свеску одсека

 Израђени месечни планови рада

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

успешна
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализова-
но Нереализовано Оцена 

успешности

Ф
еб

ру
ар

 Реализован Огледни час гудачког одсека,,Техника и особеност извођа-
штва барокне музике на гудачким инструментима”

 Усвојен план распореда преслушавања деце поводом предстојећих так-
мичења

 Наступ ученика гудачког одсека на аудицији за фестивалску екипу у 
Параћину

 Израда месечних планова

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

Успешна

М
ар

т

 6. 3. Састанак Стручног већа
 Интерни часови класа професора гудачког одсека
 Преслушавања кандидата за предстојећа такмичења
 18.3. Гостовање проф. Монике Скалар и рад са најуспешнијим ученици-

ма гудачког одсека
 19. 3. Наступ гудачког оркестра ОМШ на изложби у галерији Трнавац 

поводом прославе Дана Града
 20.3. Наступ Анжелине Николић, Бојане Вујић и Јована Муратовића на 

Пролећном концерту школе
 31.3. Републичко такмичење у Београду и веома успешни наступи и ре-

зултати ученика гудачког одсека
 Израда месечних планова

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

Веома успе-
шна

А
пр

ил

 5.4. Промотивни концерт гудачког одсека за ученике 2.разреда у Мо-
дерној галерији

 Фестивал Словенске музике у Београду и успешни наступи и резултати 
ученика гудачког одсека

 Ускршњи концерт и избор екипе за наступ на Фестивалу музичких шко-
ла у Параћину( 3 нумере од укупно пет изводили су ученици гудачког 
одсека)

 Фестивал гудача у Шапцу
 Интерни часови класа
 Израда месечних планова

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Концерти, про-
бе, припрема 
ученика за так-
мичења. 

Изузетан и 
несвакида-
шње успе-
шан период 
у раду гу-
дачког од-
сека
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализова-
но Нереализовано Оцена 

успешности

М
ај

 Припрема и учешће у организацији фестивала гудача Златне степенице
 Припрема наступа ученика поводом прославе Дана Школе
 Састанак Стручног већа на коме је уприличен избор за најуспешнијег 

професора и ученика гудачког одсека. Изабрана је Даница Крунић . 
Најуспешнија ученица је Тијана Павловић

 Интерни часови класа


 14. 5. -Свечана академија поводом Дана Школе, наступили Емилија 
Крунић, Небојша Ристић и Јован Муратовић

 16. 5. – учешће Ла Кампанеле, гудачког оркестра ОМШ и оркестра Фе-
никс на прослави Дана Школе

 18. мај- Концерт класе С. Стевановић у Гимназији
 21. мај –Солистички концерт Софије Живић (кл.Павле Чанић) у Гимна-

зији
 23. мај – концерти класа Д. Крунић, М. М. Стојковић, Љ. Јовановић,А.М. 

Јоцић и С. Стевановић поводом Златних степеница
 24. – 26. мај – Фестивал Гудача Златне Степенице
 26. мај – Наступ Тијане Павловић (кл. Даница Крунић), Јована Мурато-

вића (кл. М. М. Стојковић), Софије Живић (кл. П. Чанић) и Александра 
Петровића(кл. С.Стевановић) на завршном концерту фестивала Златне 
Степенице

 27. 5. Завршни испит за ученике 6. разреда
 31.5. Огледни час гудачког одсека – Концерт за ученике 2. разреда у 

Модерној галерији
 31.5. – Школско такмичење гудача СМШ

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека
Директор школе
Колектив школе

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти
Наступи 36 уче-
ника
Гудачког одсека 
на такмичењу 
Златне степени-
це 

 20. – 24. 5. У сусрет 
златним степеницама 
- концерти представ-
ника на Златним сте-
пеницама из класе 
Милене Мартинов 
Стојковић, Данице Ра-
шковић, Ангелине Но-
ваковић, Верице Јако-
вљевић, Љиљане Јова-
новић и Снежане Сте-
вановић

 Мастерклас проф. Ни-
коле Алексића

 Техничка 
смотра уче-
ника средње 
школе (став 
одсека је да 
је смотра из-
лишна због 
бројних зна-
чајнијих на-
ступа које су 
млади гудачи
реализовали)

Изузетан и 
несвакида-
шње успе-
шан период 
у раду гу-
дачког од-
сека

162 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализова-
но Нереализовано Оцена 

успешности

Ју
н



 1. 6. Састанак Стручног већа
 1. 6. Пријемни испит за Средњу школу
 4. 6 Матурски испит Софије Живић и Александра Симића
 3. и 4. јун – школско такмичење гудача
 13. и 14. 6. Годишњи испити за ОМШ и СМШ
 16. 6. Састанак сручног актива због анализе успеха и рада на педагошкој

документацији
 21. 6. Расподела првака и ученика по класама
 21. 6. Састанак Стручног већа са директором школе, анализа рада и 

успеха ученика
 22. 6. Предавање педагошке документације педагогу и директору школе

на увид
 27. 6. Родитељски састанци

Стручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гудач-
ког одсека

Седнице, са-
станци, консул-
тације
Концерти

 Јавни час гу-
дачког одсе-
ка због број-
них наступа и
активности

Успешна

А
вг

ус
т

 Распуст
 18. 8. Планиран састанак Стручног већа

Шеф Стручног већа
мр Снежана Стевановић
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7. Реализација планова

в) Стручно веће гитаре

Табела 7.1.4-3: Извештај о раду Стручног већа гитаре

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

1. Спискови ученика по класама и разредима предати директору школе. 
2. Отворене матичне књиге за ученике првог разреда. 
3. План набавке предат директору школе. 
4. Израђен план реализације додатне и допунске наставе у току школске 
године. 
5. Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека. 
6. Израђен план интерних и јавних часова, смотри и испита у току школ-
ске године. 
7. Усвојена план сарадње са друштвеном средином. 
8. Списак тачака предат директору школе. 
9. Месечни планови рада предати педагогу школе. 

Чланови већа
Чланови већа секре-
тар школе 
Чланови већа
Чланови већа и пе-
дагог школе. 
Чланови већа
Чланови већа 
Чланови већа педа-
гог школе
Чланови већа 
Чланови већа 

Састанак
Договори
Договори 
Састанак 
Договори 
Састанак
Састанак
Договори
Састанак

1)Успешно реализовано.
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно реализовано
6)Успешно реализовано 
7)Успешно реализовано
8)Успешно реализовано
9)Успешно реализовано

О
кт

об
ар

1. Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних за-
датака. 
2. Усвојен план сарадње и помоћи са наставницима осталих одсека. 
3. Спиасак тачака предат директору школе. 
4. Месечни планови рада предат педагогу школе. 
5. Све законске промене унете су унете у педагоску документацији сваког
члана већа. 

Чланови већа дирек-
тор школе
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа, педа-
гог школе

Састанак
Састанак
Договори
Састанак
Састанак

1)Успешно реализовано 
2)Делимично успешно 

реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно реализовано  
6)Све законске акте и 

промене унете у педа-
гошку  документацију 
сваког члана већа

7)Списак ученика и ре-
зултати са такмичењу 
постављени на огла-
сним таблама школе
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

Н
ов

ем
ба

р

1. Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних за-
датака. 
2. Договорена сарадња за успешну реализацију планиране активности. 

Чланови већа 
Чланови већа дирек-
тор школе 
Чланови већа 
Чланови већа 

Састанак 
Састанак
Договори 
Састанак

 Разматрање пре-
длога и закључака 
одељењских већа 
који се односе на 
побољшање резул-
тата образовно ва-
спитног рада у 
другом класифика-
ционом периоду.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)успешно реализовано
5)Успешно реализовано
6)Успешно реализовано
7)Успешно реализовано

Д
ец

ем
ба

р

1. Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних за-
датака. 
2. Утврђена стартегија припреме ученика и усклађени критеријуми и 
стандарди који морају бити испуњени за наступе ученика на такмичењу, 
списак наступа ученика постављен на огласним таблама школе, извештај 
и резултатима  ученика предати диртектору школе.
3. Извештај о реализацији  утисци са концерта као и списак ученика унети
у свеску одсека и предати директору школе.  
4. Усвојен извештај ментора о праћењу рада наставника приправника.  
5. Списак тачака предат директору школе
6. Месечни планови рада предати педаагогу школе
7. Извештај о попису инструмената и нонтног материјала достављен шефу
рачуноводства 
8. Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије учени-
ка

Чланови већа 
Чланови већа 
Директор школе
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа 
Педагог чколе 

Састанак
Састанак
Састанак
Састанак 
Састанак

 Интерни попис ин-
струменната и нот-
ни х материјала на 
одсеку гитаре.

 Ђачки и наставнич-
ки ПОРТФОЛИО 
договор о начину 
прађењеа рада и 
напредовања уче-
ника и старучном 
усавршавању на-
ставника.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешо реализовано
4)Успешно реализовано
5)успешно реализовано
6)Успешно реализовано

Ја
ну

ар

1. Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних за-
датака. 
2. Резултат провере савладаностзи програма унесен у свеску одсека
3. Спиасак ученика са одсека за наступ предат директору школе. 
4. Списак ученика за наступ на преслушавању предат директору школе. 
5. Месечни планови радови предати педагогу школе 

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већ 

Састанак
Договори 
Договори
Састанак
Састанак

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно рерализовано
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

Ф
еб

ру
ар

1. Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних за-
датака . 
2. Општи успех ученика и владања унесен у свеску одсека.
3. Извештај о резултатима и успеху ученика предат директору школе и 
постављен на огласним таблама школе  
4. Месечни планонви рада предати педагогу школе. 

Чланови већа
Чланови већа
Директор школе
Чланови већа

Састанак
Састанак
Састанак
Састанак 

 Разматрање пре-
длога и закључака 
одељењских већа 
који се односе на 
побољшање резул-
тата образовно ва-
спитног рада у тре-
ћем класификаци-
оном периоду.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано

М
ар

т

1 . Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака. 
2. Списак ученика за такмичење и  извештај о резултатима предат дирек-
тору школе. 
3. Списак ученика за наступ предат директору школе. 
4. Месечни планови рада предати педагогу школе. 

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

Састанак
Договори 
Састанак
Састанак
Састанак До-
говори

 Припрема тачака 
за јавни час школе.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано 

А
пр

ил

1. Донете мере о превазилажењу проблема и реализацији планираних за-
датака. 
2. Успех ученика и резултата провере савладаности програма унесени у 
свеску одсека. 
3. Извештај о   резултатима и успеху ученика предат директору школе и 
постављен на огласним таблама школе.
4. Извештај о одржаном огледном предат директору школе 
5. Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат ди-
ректору школе. 
6. Одређени термини на нивоу одсека за испите звршних разреда и ока-
чени на огласним таблама школе. 
7. Месечни планови рада предати педагогу школе. 

Чланови већа
Чланови већа Дирек-
тор школе
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

Састанак
Састанак
Договори
Договори
Састанак
Договори. 

1)Успешно реализовано
2)Успешно рерализовано
3)Успешно реализовано
4)успешно реализовано
5)успешно реализовано
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

М
ај

1. Донете мере о превазилажењу проблема и реализацији планираних за-
датака
2. Усвојена стратегија и концепција, као и садржај реализације огледног 
часа
3. Списак тачака у оквиру одсека предат директору школе. 
4. Резултати наступа ученика на такмичењу постављни на огласним та-
блама школе
5. Термини годишњих испита постављени на огласним таблама  школе
6. Усвојена стратегија промовисања учења гитаре будућим потенцијал-
ним ученицима у омш. 
7. У свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника завршних разреда. 
8. Извештај о резултатима ученика завршних разреда на годишњем испи-
ту унесен у свеску одсека. 
9. Месечни планови рада предати педагогу школе. 

Чланови већа
Чланови већа Педа-
гог школе
Директор школе, 
Чланови већа
Чланови већа 
Директор школе
Чланови већа 
Чланови већа
Чланови већа

Састанак
Састанак
Састанак
Састанак
Договор
Састанак
Састанак

 Анализа рада на-
ставника приправ-
ника.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно реализовано
6)успешно реализовано
7)Успешно реализовано
8)Успешно реализовано
9)Успешно реализовано

Ју
н

1. Донете мере о превазилажењу проблема и реализацији планираних за-
датака. 
2. Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комии-
сије за омш. 
3. Усвојен извештај чланова који су учествовали у ради пријемн е коми-
сије за смш. 
4. Статистички подаци о општем успеху унети у свеску одсека
5. Донете мере за превазилажење проблема и реализацији планираних 
задатака. 

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа Дирек-
тор школе

Састанак
Састанак
Састанак
Састанак
Састанак

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано

Ју
л
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

А
вг

ус
т

1. Извештај са учешћа на курсевима и семинарима предат директору 
школе. 
2. Списак чланова већа и предлог за председника већа предати директо-
ру школе. 
3. Усвојен годишњи план рада већа за наредну школску годину. 
4. Усвојени приоритетни задаци стручног већа у наредној школској годи-
ни. 
5. Донет план стручног усавшавања сваког члана већа у наредној школ-
ској години 
6. Усвојен план иновације у настави за наредну школску годину 
7. Усвојени начини праћења рада и напредовањеа ученика као и стручног
усавршавања наставника у току школске године. 
8. Месечни планови рада за Септембар предати педагогу школе. 

Договори, 
Консултаци-
је. 

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно реализовано
6)успешно реализовано
7)Успешно реализовано
8)Успешно реализовано

Шеф Стручног већа
Милош Поповић
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г) Стручно веће хармонике

Табела 7.1.4-4: Извештај о раду Стручног већа хармонике

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима за школску 2018/19. годи-
ну передати директору школе

 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке наставних средстава и помагала предат директору шко-

ле.
 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Усвојен оквирни план учешћа ученика на такмичењима у наредном 

периоду

чланови 
већа,
директор,
шеф рачу-
новод-ства,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 Израђен план реализације до-
датне и допунске наставе.

 Израђен оквирни план распо-
реда интерних часова, преслу-
шавања за јавне часове, смотри 
и годишњих испита

Планиране активно-
сти су реализоване у 
највећем обиму.

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу
наставницима у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког 

члана Већа

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 2. међународном фестивалу 
младих акоредониста „Vaclovas 
Furmanavičius” у Вилњусу, Ли-
тванија, Влајко Јовановић осво-
јио је прву награду и лаурет 
такмичења 

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета 
рада у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања 

ученика
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 4. Интернационалном фе-
стивалу хармоника у Грацу у 
Аустрији Влајко Јовановић осво-
јио је прву награду

Планиране активно-
сти су успешно реа-
лизоване.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
 Дефинисани термини полугодишње смотре за 26.12.2018, и 29.01.2019
 Извештај о попису инструмената и нотног материјала достављен шефу 

рачуноводства школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
шеф рачу-
новод-ства
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим активносима
везаним за прославу Св. Саве предат директору школе

 Извештај о резултатима провере знања унесен у Свеску одсека
 Усвојен предлог за одржавање концерта триа хармонике „Арс Футура“ 

почетком марта
 Избор ученика полазника семинара хармонике који ће реализовати 

проф. Данијела Ракић 10-15 фебруара
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета 
рада у наредном периоду

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу
наставницима у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког 

члана Већа

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 37. такмичењу хармоникаша 
ВАМО у Бечу, Аустрија, Влајко 
Јовановић освојио је прво место

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 9. Међународниом фестива-
лу хармонике „Бела племенити 
Панти“ у Славонском Броду, Хр-
ватска Влајко Јовановић је осво-
јио прво место са највећим бро-
јем поена, а лазар Симовић 
прву награду.

 На 5. Београдском фестивалу 
хармонике Влајко Јовановић 
освојио прву награду и однео 
победу у својој категорији.

 На  XXI Међународно такмиче-
ње младих хармоникаша у Ло-
зници ученици Новак Ђокић и 
Никола Арсеновић освојили 
друге награде

Планиране активно-
сти су реализоване и 
преко очекивања.

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета 
рада у наредном периоду

 Одређен термин за Јавни час одсека хармонике
 Одређен термин школског такмичења
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу

наставницима у наредном периоду
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 7. Интернационалном фести-
валу хармонике „МЕХФЕСТ” у 
Београду Влајко Јовановић 
осваја прво место, као и Лазар 
Симовић

 На XI „Данима хармонике” у 
Угљевику БИХ Влајко Јовановић 
осваја треће место, а Лазар Си-
мовић пето место

 На 44. Међународном сусрету 
хармоникаша у Пули, Хрватска 
Влајко Јовановић осваја прву 
награду

Планиране активно-
сти су успешно реа-
лизоване.
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат ди-

ректору школе

 Ученик Лазар Симовић са одсека хармонике узели учешће у екипи 

школе на Фестивалу музичких школа Србије
 Учешће оркестра хармоника са професорима на централној свечано-

сти поводом Дана школе
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима уче-

ника завршних разреда на крају школске године
 Извештај о Јавном часу одсека хармонике
 Извештај са школског такмичења хармонике
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту 

унесен у Свеску одсека
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

 На 63. Фестивалу музичких и 
балетских школа Србије у Пара-
ћину, Лазар Симовић Осваја 
прву награду.

 На XXIV Интернационалној ма-
нифестацији „ДАНИ ХАРМОНИ-
КЕ” у Смедереву Лазар Симовић
осваја прву награду.

 На 4. Интернационалном фе-
стивалу  хармонике и камерне 
музике „Еуфонија” у Новом 
Саду, Влајко Јовановић осваја 
прву награду

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Чланови који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ
и СМШ обавестили су Актив о одзиву кандидата на пријемном испиту 
за хармонику

 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску од-

сека
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 

задатака

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
састанци

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

А
вг

ус
т  Извештај о остварености плана рада Стручног већа за овај период ће 

бити презентован у Анексу Годишњег извештаја о раду школе.

Шеф Стручног већа
Никола Јанковић
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д) Стручно веће дувача

Табела 7.1.4-5: Извештај о раду Стручног већа дувача

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима за школску 
2018/19. годину прегледани и предати директору школе

 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке наставних средстава и помагала предат ди-

ректору школе. 
 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека.
 Списак тачака за јавни час школе предат директору шко-

ле.
 Месечни планови предати педагогу школе.

чланови већа,
директор,
шеф рачуновод- 
ства,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)Провера података у пријавама за упис у 
музичку школу и израда детаљних списко-
ва ученика по класама и разредима.

2)Отварање матичних књига за ученике пр-
вог разреда ОМШ.

3)Израда плана набавке наставних средстава
и помагала.

4)Израда програма и планова реализације 
допунске и додатне наставе и слободних 
активности.

5)Уједначавање критеријума оцењивања 
ученика.

6)Израда распореда интерних часова, пре-
слушавања за јавне часове и такмичења, 
смотри и годишњих испита.

7)Предлог плана сарадње са друштвеном 
средином.

8)Припрема тачака за јавни час школе.
9)Израда месечних планова образовно-ва-

спитног рада за октобар.
10)Реализација Јавног часа одсека.
11)Почетак сарадње са културним институци-

јама града .
12)Припрема ученика и учешће у програми-

ма школе поводом Дечије Недеље
13)Реализација Отвореног часа за ученике 

средње школе.
14)Иницијално преслушавање за све разреде 

прве недеље септембра.

Планиране ак-
тивности су 
реализоване у 
највећем оби-
му. 
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима 
сарадње међу наставницима у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку докумен-

тацију сваког члана Већа

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)Разматрање начина међупомоћи настав-
ника у обављању образовно-васпитног 
рада.

2)Припрема тачака за јавни час одсека.
3)Израда месечних планова образовно-ва-

спитног рада за новембар.
4)Провера усклађености педагошке доку-

ментације са новим законским актима и 
новим актима Школе.

5)Припрема тачака за концерт добродошли-
це са професорима.11.10.2018.

6)Концерт класе Александра Буркерта у 
МШ“ Владимир Ђорђевић“ Београд.

7)Ученице Марија Обрадовић и Аница Ми-
ћић иѕ класе проф Александра Бур-
керта положиле аудицију ѕа Енарс 
Мастер у Љубљани.

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређива-
ња квалитета рада у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу 

проверу знања ученика 29.12.2018.
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)Анализа реализације планираних задатака 
у првом класификационом периоду.

2)Анализа успеха и резултата ученика на 
крају првог класификационог периода.

3)Разматрање предлога и закључака оде-
љењских већа који се односе на побољша-
ње резултата образовно-васпитног рада у 
другом класификационом периоду.

4)Припрема тачака за концерт у Народном  
музеју 26.11.2018.

5)Припрема ученика за такмичење у  Бео-
граду „Јосип Славенски“.

6)припрема тачака за концерт за дан про-
светних радника 8.11.2018.

7)Припрема тачака за јавни час школе.
8)Организација полугодишње провере знања

ученика.
9)Израда месечних планова образовно-ва-

спитног рада за децембар .

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору
школе

 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и порт-
фолије ученика

 Извештај о попису инструмената и нотног материјала до-
стављен шефу рачуноводства школе

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
шеф рачуновод- 
ства
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)06.12.2019.Одржан концерт у Народном 
музеју где су наступили такмичари и  све ѕ све 
четири класе флауте. 2)5 Флаутистичко 
такмичење Ј. Славенски Београд, 13- 16. 12.
2018. 

2)27.12.2019.Новогодишњи концерт где је на-
ступио ансамбл флаута са нумером Битлси
припремила Слободанка Васиљевић Љу-
јић.

3)смотра скала и етида а све ра реде дуѕ све ѕ све -
вачког одсека.29.12.2018.

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим 
активносима везаним за прославу Св. Саве предат дирек-
тору школе

 Извештај о резултатима провере знања унесен у Свеску 
одсека

 Списак са предлогом уџбеника и литературе за наредну 
школску годину предат педагогу школе

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)15. 01. 2018. смотра скала и етида поправ-
ни.

2)припрема тачака а Савиндан 27.01.2019.ѕ све 
3)мастер  клас професора Матеја Зупана у 

Му ичкој школи 13.01.-14.01.2019.ѕ све 

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и ре-
зултатима ученика током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређива-
ња квалитета рада у наредном периоду

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима 
сарадње међу наставницима у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку докумен-

тацију сваког члана Већа

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)Анализа успеха и резултата ученика на 
крају првог полугодишта.

2)Разматрање предлога и закључака оде-
љењских већа који се односе на побољша-
ње резултата образовно-васпитног рада у 
трећем класификационом периоду.

3)Припрема и реализација наступа на так-
мичењу 21.Сусрети флаутиста у Ваљеву 
21.02.2019-24.02.2019. и међунарудног 
такмичења Даворин Јенко у Београду.

4)Разматрање начина међупомоћи настав-
ника у обављању образовно-васпитног 
рада

5)Припрема тачака за јавни час школе
6)Израда месечних планова образовно-ва-

спитног рада за март
7)Провера усклађености педагошке доку-

ментације са новим законским актима и 
новим актима Школе

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)Међународно такмичење дувача „Даворин
Јенко”, Бгд . 1- 12.. 03. 2019. 

Планиране ак-
тивности су 
реализоване и 
преко очеки-
вања. 
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и ре-
зултатима ученика током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређива-
ња квалитета рада у наредном периоду

 Припремљен и реализован наступ на Републичком такми-
чењу у Београду. Извештај о успеху јавно приказан на 
огласним табалама школе

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима 

сарадње међу наставницима у наредном периоду
 Предлог фондова наставника за наредну школску годину 

предат директору школе
 Термини годишњих испита објављени на огласним табла-

ма у школи
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)12. 04. 2019. Концерт ученика дувачког од-
сека  у Модерној галерији.(огледни час)

2)републичко такмичење 04.04.-12.04. а дуѕ све -
ваче Београд.

3)30.03-01.04.такмичење Миодраг А ањац ѕ све 
Београд.

4)08.04.-17.04.2109.Ученица Марија Обра-
довић проглашена је лауреатом на Међу-
народном такмичењу дувача у Вараждину.

5)15.04.-20.04.такмичење на Убу

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Ученици дувачког одсека узели учешће у екипи школе на 
Фестивалу музичких школа Србије

 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат ди-
ректору школе

 Усвојена стратегија промовисања учења дувачких инстру-
мената потенцијалним будућим ученицима првог разреда
музичке школе

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и ре-
зултатима ученика завршних разреда на крају школске го-
дине

 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годи-
шњем испиту унесен у Свеску одсека

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)20.05.Дан школе награђени лауреати на-
ступила Јана Стојаковић,а награђена Ма-
рија Обрадовић.

2)22.05.2019.Дан школе велики концерт ан-
самбала,наступио ансамбл Флаутисимо 
руководилац проф Тијана Радовић.Марија 
Обрадовић наступила као солиста са ан-
самблом Феникс.

3)20.05.Школско такмичење дувача.. 
4)07.05.-12.05.2019. Фестивал муз. школа 

Параћин
5)17. 05.концерт у Модерној галерији( оглед-

ни час)
6)13.05.друга смотра скала и етида

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

 Чланови који су учествовали у раду пријемне комисије за 
упис у ОМШ и СМШ обавестили су Актив о одзиву канди-
дата на пријемном испиту за дувачке инструменте

 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору 
школе

 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен 
у Свеску одсека

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији 
планираних задатака

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

1)испити за све ра реде сем авршних ѕ све ѕ све 
13.06.2019.

2)пријемни испит а СМШ 01.06.2019.ѕ све 

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

А
вг

ус
т  Извештај о остварености плана рада Стручног већа за овај

период ће бити презентован у Анексу Годишњег извештаја
о раду школе. 

Шеф Стручног већа
Слободанка Васиљевић Љујић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

ђ) Стручно веће певача

Табела 7.1.4-6: Извештај о раду Стручног већа певача

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима за школску 2017/18. годину передати дирек-
тору школе

 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке наставних средстава и помагала предат директору школе. 
 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
шеф рачу-
новодства,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
реализоване у 
највећем оби-
му. 

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у 

наредном периоду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном 

периоду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања ученика
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије ученика
 Извештај о попису инструмената и нотног материјала достављен шефу рачуноводства 

школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
шеф рачу-
новодства
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Одржан јавни час одсека
соло певача и српс. тра-
дици. Певања

 Међународно такмиче-
ње“Мита Топаловић“-
Панчево од 1-5.12.2018 

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим активносима везаним за про-

славу Св. Саве предат директору школе
 Извештај о резултатима провере знања унесен у Свеску одсека
 Списак са предлогом уџбеника и литературе за наредну школску годину предат педагогу

школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током пред-

ходног периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном 

периоду
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у 

наредном периоду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
реализоване и 
преко очеки-
вања. 

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током пред-

ходног периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном 

периоду
 Припремљен и реализован наступ на Републичком такмичењу у Београду. Извештај о 

успеху јавно приказан на огласним табалама школе
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у 

наредном периоду
 Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат директору школе
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Усвојена стратегија промовисања соло певања и срп. трад. пев. потенцијалним будућим 

ученицима првог разреда музичке школе
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика завршних ра-

зреда на крају школске године
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсе-

ка
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Јавни час соло певача и 
певача трад.срп.певања.

 Учествовање певача ср-
п.трад певања на разним
концертима у школи и 
ван ње.

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Чланови који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ и СМШ обавести-

ли су Актив о одзиву кандидата на пријемном испиту за соло певање и срп. трад. пев. 
 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 

А
вг

ус
т  Извештај о остварености плана рада Стручног већа за овај период ће бити презентован у 

Анексу Годишњег извештаја о раду школе. 

Шеф Стручног већа
Теодора Пешев Ђурђевић
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7. Реализација планова

е) Стручно веће теоретске наставе

Табела 7.1.4-7: Извештај о раду Стручног већа теоретске наставе

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима передати директору школе
 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда СМШ и Дневници рада
 План набавке предат директору школе
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе, ЧОС-а, Отворених врата, слободних актив-

ности, Музичког забавишта и Прирпемног разреда.
 Израђен план реализације писмених вежби, писмених задатака, тестова и провера знања
 Усвојени термини одржавања Стручних већа за теоретске предмете
 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека
 Израђен оквирни план јавних наступа хора ОМШ и СМШ, Музичког забавишта, Припремног разре-

да, Провера знања, Школског такмичења, као и осталих такмичења.
 Усвојен план сарадње са друштвеном средином
 Резултати и успех матураната СМШ са пријемних испита на ФМУ предати Директору Школе
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у Музичко забави-

ште и Припремни разред и извршен упис ученика
 Предлог плана стручног усавршавања предат Директору Школе

чланови 
већа,
директор,
шеф рачуно-
водства,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног пери-

ода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије ученика
 Извештај о резултатима са Републичког такмичења солфеђа и теорије музике у Београду објављен 

на огласној табли школе
 Извештај о попису инструмената и стручне литературе достављен шефу рачуноводства школе
 Комплетирана педагошка документација потребна за долазак Екстерне комисије
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за концерт и остале активности везане за прославу Св. Саве предат директору школе
 Списак са предлогом уџбеника и литературе за наредну школску годину предат педагогу школе
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног пери-

ода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа
 Заказан датум и дефинисани захтеви за Проверу знања и Школско такмичење ученика ОМШ

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Извештај о резултатима Провере знања (за II и V р. ОМШ) и Школског такмичења (за IV, V и VI р. 

ОМШ) унет у Свеску одсека
 Извештај о успеху на такмичењу јавно приказан на огласним таблама школе
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Заказан датум и дефинисани захтеви за Проверу знања ученика СМШ

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика током предходног пери-

ода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
 Извештај о успеху на такмичењима јавно приказан на огласним таблама школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
 Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат директору школе
 Термини годишњих и матурских испита објављени на огласним таблама у школи
 Термин пријемног испита објављен на огласној табли школе
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Дефинисани датуми и концепција концерата: „Мој први концерт” за ваљевске основце и Концерт за 

децу обданишта

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Извештај о успеху на такмичењима јавно приказан на огласним таблама школе
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Усвојена стратегија промовисања учења теоретских предмета потенцијалним будућим ученицима 

првог разреда музичке школе
 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика завршних разреда на 

крају школске године
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсека
 Усвојени месечни планови и унети у рачунар
 Одређени термини за потребну документације за Извештај у школској 2017/18. години
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у I р. ОМШ
 Ученици Музичког забавишта и Припремног разреда узели учешће у реализацији „Мог првог кон-

церта” и Концерта за обданишта
 Дефинисан термин свечане доделе диплома матурантима

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у СМШ
 Ученици СМШ узели учешће у реализацији свечане доделе диплома матурантима
 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Предлог поделе предмета на наставнике за школску 2019/20. годину предат Директору Школе на 

разматрање
 Кориговани и усвајени текстова за Извештај рада школе у школској 2017/18. години предати Педаго-

гу Школе
 Извештај о успеху са такмичења, укупан број награда унет у Свеску одсека
 Предати постојећи фондови наставника Директору Школе
 Педагошка документација предата Педагогу Школе на увид
 Истакнути резултати пријемног испита за ученике који су похађали Припремни разред за I р. ОМШ

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ју
л

 Конституисано веће и избор председника већа за наредну школску годину
 Израђен годишњи план рада већа за предстојећу школску годину
 Израђен глобални план рада наставника
 Успостављени приоритетни задаци Стручног већа у школској години
 Дефинисана индивидуална задужења чланова већа на праћењу појединих проблема реализације 

наставног процеса
 Израђен план стручног усавршавања наставника у текућој школској години
 Доношен план иновација у настави током текуће школске године
 Израђен ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО
 Израђени месечни планови образовно-васпитног рада за септембар
 Предлог распореда СМШ за школску 2019/20. годину предат Директору Школе на разматрање
 Наступ Девојачког хора на Међународном такмичењу хорова у Охриду

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

А
вг

ус
т

 Конституисано веће и избор председника већа за наредну школску годину
 Израђен годишњи план рада већа за предстојећу школску годину
 Израђен глобални план рада наставника
 Успостављени приоритетни задаци Стручног већа у школској години
 Дефинисана индивидуална задужења чланова већа на праћењу појединих проблема реализације 

наставног процеса
 Израђен план стручног усавршавања наставника у текућој школској години
 Доношен план иновација у настави током текуће школске године
 Израђен ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО
 Израђени месечни планови образовно-васпитног рада за септембар

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Шеф Стручног већа
Милица Степановић Баба-Милкић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

ж) Стручно веће општеобразовне наставе

Табела 7.1.4-8: Извештај о раду Стручног већа општеобразовне наставе

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

С
еп

те
м

ба
р

1)Провера података у пријавама за упис у музичку школу и израда 
детаљних спискова ученика по разредима

2)Отварање матичних књига за ученике првог разреда ОМШ
3)Израда плана набавке наставних средстава и помагала
4)Израда програма и планова реализације допунске и додатне наста-

ве и слободних активности
5)Уједначавање критеријума оцењивања ученика
6)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за октобар
7)Израда и прикупљање материјала за школски билтен
8)Иницијално тестирање ученика (септембар – април)

Стручно 
веће 

Састан-
ци

 Спискови ученика по разредима передати директору школе
 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке предат директору школе.
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе.
 Месечни планови предати педагогу школе
 Ученици су развили вештину писања на српском, енглеском и

италијанском језику као и вештину превођења; ученици сара-
ђују и раде у тиму; прикупљен је део материјала који може 
бити искоришћен за школски билтен

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

О
кт

об
ар

1)Анализа реализације планираних задатака за септембар
2)Разматрање начина међупомоћи наставника у обављању образов-

но-васпитног рада
3)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за новембар
4)Огледни/угледни час

Стручно 
веће    

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима са-
радње међу наставницима у наредном периоду

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Н
ов

ем
ба

р

1)Анализа реализације планираних задатака у првом класификацио-
ном периоду

2)Анализа успеха и резултата ученика на крају првог класификацио-
ног периода

3)Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 
на побољшање резултата образовно-васпитног рада у другом кла-
сификационом период

4)Организација полугодишње провере знања ученика
5)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за децембар

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања 
квалитета рада у наредном период

 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу прове-
ру знања ученика

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

Д
ец

ем
ба

р

1)Анализа реализације планираних задатака за новембар
2)Припрема тачака за Новогодишњи концерт
3)Ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО – договор о начину праћења 

рада и напредовања ученика и стручном усавршавању наставника
4)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за јануар

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатак

 Списак учесника за Новогодишњи концерт предат директору 
школе

 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфо-
лије ученика

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Ја
ну

ар

1)Анализа реализације планираних задатака за децембар
2)Реализација полугодишње провере знања ученика
3)Организационе припреме за учешће у школској слави Св. Сави
4)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за фебруар

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Донете мере о пре вазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим ак-
тивносима везаним за прославу Св. Саве предат директору 
школе

 Извештај о резултатима провере знања
 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Ф
еб

ру
ар

1)Анализа реализације планираних задатака у првом полугодишту
2)Анализа успеха и резултата ученика на крају првог полугодишта
3)Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 

на побољшање резултата образовно-васпитног рада у трећем кла-
сификационом периоду

4)Разматрање начина међупомоћи наставника у обављању образов-
но-васпитног рада

5)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за март

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Извршена анализа  о успеху и резултатима ученика током 
предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања 
квалитета рада у наредном периоду

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима са-
радње међу наставницима у наредном период

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

М
ар

т

1)Анализа реализације планираних задатака за март
2)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за април

Стручно 
веће

Саста-
нак

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатак

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

А
пр

ил

1)Анализа реализације планираних задатака у трећем класификацио-
ном периоду

2)Анализа успеха и резултата ученика на крају трећег класификацио-
ног периода

3)Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 
на побољшање резултата образовно-васпитног рада у четвртом кла-
сификационом периоду

4)Припрема и реализација такмичења
5)Организација годишњих испита ученика завршних разреда
6)6. Израда месечних планова образовно-васпитног рада за мај

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Разматрани  статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника током предходног периода

  Извештај о успеху на такмичењу јавно приказан на огласним 
таблама школе

 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у 
школи

 Месечни планови предати педагогу школе

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

М
ај

1)Анализа реализације планираних задатака за април
2)Матурски испит из српског језика и књижевности за ученике завр-

шног разреда СМШ
3)Учешће у реализацији програма поводом прославе Дана школе
4)Анализа успеха и резултата ученика завршних разреда на крају 

школске године
5)Израда месечних планова образовно-васпитног рада за јун
6)  Уређивање школског билтена

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Списак учесника за концерт поводом Дана школе предат ди-
ректору школе

 Извештај о успеху ученика завршних разреда на матурском 
испиту из српског језика и књижевности унесен у Свеску 

 Месечни планови предати педагогу школе
  Израда и објављивање школског билтена

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Ју
н

1)Анализа реализације планираних задатака за мај
2)Анализа рада стручног већа у протеклој школској години

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Све предвиђене активности су рализоване и донете су мере о 
превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Ју
л

1)Анализа реализације планираних задатака за јун
2)Анализа успеха и резултата ученика завршних разреда на крају 

школске године

Стручно 
веће

Састан-
ци

 Све предвиђене активности су рализоване и донете су мере о 
превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

Записник у 
свесци 
Стручног 
већа

Шеф Стручног већа
Слађана Крстић
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7.1.5. Педагошки колегијум

У току школске 2018/2019. педагошки колегијум су чинили:
 мр Сузана Радовановић Перић – директор школе,
 Славиша Јездимировић – помоћник директора,
 Виолета Огњеновић – педагог школе,
 мр Снежана Стевановић – шеф одсека гудача
 Милица Продановић – шеф одсека клавира,
 Милица Степановић Баба-Милкић – шеф теоретског одсека,
 Слађана Крстић – шеф одсека општеобразовне наставе,
 Слободанка Васиљевић Љујић – шеф одсека дувача
 Милош Поповић – шеф одсека гитаре,
 Никола Јанковић – шеф одсека хармонике,
 Теодора Пешев Ђурђевић – шеф одсека певача,
 Јелена Бранковић – координатор ИО Лајковац.
 Тијана Станојевић – координатор ИО Мионица

У току године педагошки колегијум одржао је 24 састанка. У оквиру састанака континуриано су реализовани следећи послови:

 планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;
 старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
 старање о остваривању развојног плана школе;
 сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
 организовање  и  вршење  педагошко-инструктивног  увида  и  праћење  квалитета  образовно-васпитног  рада  и  педагошке  праксе  и

предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
 планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника;
 сарадња са осталим школама у земљи и окружењу.
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Педагошки колегијум

Састанци шефова одсека, педагога школе и директора, одржавани су сваког понедељка и 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 на пољу бољег позиционирања
школе у средини. 

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.1.6. Директор школе

Извештај о раду Директора школе налази се у посебном документу.
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7.1.7. Помоћник директора

Табела 7.1.7-1: Извештај о раду помоћника директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Помагао Директору у припреми седнице Школског одбора.
 Учествовао у анализи усвојеног Годишњег извештаја о раду за школску 2017/18. годину. 
 Учествовао у анализи усвојеног Годишњег плана рада за школску 2018/19. годину и припрема 

и израда Анекса годишњег плана рада. 
 Помагао Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2018/19. годину (уношење података у Ин-

формациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја „ДОСИТЕЈ”).
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа.
 Израдио прецизне спискове класа.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Помагао Директору у организацији пријемних испита за Музичко забавиште и Припремни ра-

зред.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

 Израда базе података 
ученика на основу Прија-
ва за упис у школску 
2017/18. годину (урађено 
95% од целог посла).

 Анализа распореда часова
групне наставе ОМШ и 
СМШ за школску 2017/18. 
годину – посао прављења 
распореда додељен на-
ставницима групне наста-
ве.

Већина планираних 
активности успешно 
реализована.

О
кт

об
ар

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Информа-
ционом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Учествовао у припремана и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-
ке”, као и других концерата у организацији Школе.

 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

Н
ов

ем
ба

р

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Информа-
ционом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на крају 
првог класификационог периода.

 Учествовао у организацији X ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 2018”
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Д
ец

ем
ба

р

 Учествовао у реализацији X ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 2018”
 Учествовао у организацији 21. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Ја
ну

ар

 Учествовао у организацији 21. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији ванредних испита у јануарском испит-

ном року.
 Учествовао у припреми и реализацији прославе школске славе Светог Саве.
 Припремио табеле у дигиталном облику за полугодишње извештаје одељењских старешина на 

крају првог полугодишта. 
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на крају 

првог полугодишта.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учестввовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

Ф
еб

ру
ар

 Учествовао у реализацији 21. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Учествовао у организацији 4. Ваљевског фестивала хорова „ХорФест”.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије. 
 Учествовао у организацији наступа ученика Школе на Републичком такмичењу.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховог ажурирања у Информа-

ционом систему „ДОСИТЕЈ”.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

М
ар

т

 Учествовао у организацији 4. Ваљевског фестивала хорова „ХорФест”.
  Учествовао у организацији 4. Међународног фестивала гудача „Златне степенице”.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије.
 Учествовао у организацији наступа ученика Школе на Републичком такмичењу.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

А
пр

ил

 Учествовао у реализацији 4. Ваљевског фестивала хорова „ХорФест”.
 Учествовао у организацији 4. Међународног фестивала гудача „Златне степенице”.
 Пружао помоћ Директору у припреми пријемних испита за први разред ОМШ и СМШ за на-

редну школску годину.
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на крају 

трећег класификационог периода.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије. 
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

М
ај

 Учествовао у реализацији 4. Међународног фестивала гудача „Златне степенице”.
 Прикупљао и обрађивао информације о распореду свих врста завршних/годишњих  испита.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих испита.
 Пружао помоћ Директору у припреми пријемних испита за први разред ОМШ и СМШ за на-

редну школску годину.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествоаво у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Информа-

ционом систему „ДОСИТЕЈ”.
 Учествовао у реализацији и припреми прославе Дана школе.
 Учествовао у припрема и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музике”,

као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

Ју
н

 Прикупљао и обрађивао податаке за израду Годишњег извештаја о раду школе за текућу школ-
ску годину (извештаји: наставника, стручних већа, тимова, стручних сарадника, ограна упра-
вљања…).

 Учествовао у припремама израде Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих и матурских испита.
 Пружа о помоћ Директору у организацији и реализацији пријемних испита за први разред 

ОМШ и СМШ.
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на крају 

школске године.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Сва лица музи-

ке”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке докумен-

тације. 

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Ју
л

 Прикупљаo и обраđivao податакe за израду Годишњег извештаја о раду школе за текућу школ-
ску годину (извештаји: наставника, стручних већа, тимова, стручних сарадника, ограна упра-
вљања…).

 Прикупљао податке и обрађивао их у оквиру припрема израде Годишњег плана рада за школ-
ску 2019/20. годину.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2019/20. годину (ажурирање података
у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”).

 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми њихових годишњих 
извештаја о раду.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Прикупљао податке за формирање базе података ученика за школску 2018/19. годину.

 Посао око израде распо-
реда часова групне наста-
ве ОМШ и СМШ за школ-
ску 2019/20. годину је 
препуштен стручним ак-
тивима теоретског одсека 
и одсека општеобразов-
них предмта СМШ.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реали-

зовано Нереализовано Оцена успешности

А
вг

ус
т

 Радио на изради предлога Годишњег извештаја о раду школе за школску 2018/19. на основу 
прикупљених и обрађених извештаја наставника и осталих запослених у Школи.

 Радио на изради предлога Годишњег плана рада за школску 2019/20. годину, на основу прику-
пљених и обрађених планова рада свих запослених у Школи.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2019/20. годину (ажурирање података
у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”).

 Учествовао у припреми и реализацији седница Наставничких већа.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији разредних и поправних испита у авгу-

стовском испитном року.
 Учествовао у проверама правилног вођења школске документације и евиденције.
 Ажурирао базе података о ученицима за школску 2019/20. годину. 
 Помагао у активностима ажурирања распореда часова групне наставе ОСМШ за школску 

2019/20. годину.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у формирању педагошке доку-

ментације за школску 2019/20. годину.

 У складу са новим 
законским прописи-
ма, унео све учени-
ке првог разреда 
ОМШ и СМШ у 
апликацију „еУпис” 
Министарства про-
свете

 Учествовао у при-
премама за израду 
новог Школског 
програма.

Због великог обима посла 
завршетак израде предлога 
следећа два документа по-
мерена на почетак следећег 
месеца
 Годишњи извештај о раду 

школе за школску 
2018/19. годину

 Годишњег плана рада за 
школску 2019/20. годину

Реализовано 90% 
планираних активно-
сти. Реализоване две 
додатне активности.

Помоћник директора
Славиша Јездимировић

7.1.8. Школски одбор

У школској 2018/19 години Школски одбор рад је започео у саставу: Драган Крунић, председник, Драган Лукић, Светлана Веселиновић
(представници  родитеља),  представници  локалне  самоуправе  Дејана  Ђуровић,  Марко  Јевтић  и  Видосава  Котарац,  представници
запослених Ангелина Новаковић (заменик председника); Вања Драгојловић и Ана Томић-Кондић и представници ученичког парламента
Ива Јевтић и Михаило Тимотић . Како је претходно именованим члановима органа управљања истекао мандат,Скупштина града Ваљева
донела је 1. марта 2019.године решење број 112-232/19-04 којим се у школски одбор ове школе именују Милица Продановић, Весна
Обрадовић и Тијана Станојевић као представници запослених; Лијана Крунић, Ненад Живковић и Светлана Веселиновић ( представници
родитеља ) док су као представници локалне самоуправе именовани Слободанка Васиљевић-Љујић, Дејана Ђуровић и Марко Јевтић . Већ
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7. Реализација планова

31.05. 2019. Скупштина града, на иницијативу школе,а због постојања сукоба интереса,разрешава Слободанку Васиљевић-Љујић дужности
члана школског одбора и за члана именује Видосаву Котарац .

Прва седница у школској 2018/19. години одржана је 14. септембра. На овој седници је разматран и усвојен Извештај о раду школе за
школску 2017/18 годину,  Извештај о раду директора школе за период март-август текуће године, донет Годишњи план рада за школску
2018/19. годину и дата сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места,  разматрана одлука Савета родитеља о
„Ђачком динару”, донета одлука о накнади за изнајмљивање инструмената и накнади за полагање ванредних испита. 

18.октобра одржана је  друга седница школског одбора у текућој школској години. На дневном реду нашло се доношење одлуке о
расписивању  конкурса  за  избор  директора  школе,  измене  финансијског  плана  за  град  Ваљево  као  и  финансијски  извештај  са  3.
Међународног фестивала гудача „Златне степенице“. 

Рад органа управљања настављен је на седници одржаној 26.новембра када је именована комисија за спровођење поступка за избор
директора школе, донет Анекс Годишњем плану рада ( Програм подршке ученицима, План рада Тима за заштиту од дискриминације,
насиља,  злостављања  и  занемаривања,  План  и  програм  здравствене  заштите  ученика  и  План  рада  Тима  за  развој  међупредметних
компетенција и предузетништва), а  чланови школског одбора обавештени и  о именовању комисије за попис  и динамици одвијања истог.

Мишљење о избору директора школе орган управљања дао је на седници која је одржана 13.децембра. Свих 8 чланова школског одбора
који су присуствовали седници дало је позитивно мишљење о избору Сузане Радовановић-Перић за директора школе. 

Током месеца децембра одржана је још једна седница ( 27. децембар ) када је донета одлука о другом ребалансу сопствених средстава и
средстава родитељског динара. 

Током јануара и фебруара, а у складу са позитивним прописима, рад школског одбора углавном је посвећен финансијском сегменту
рада школе тако да су током ових месеци одржане три седнице.

Због хитности поступка  Финансијски план школе за 2018. годину донет је на телефонској седници 11. јануара текуће године. 
На седници одржаној 29.јануара  разматран је и усвојен Извештај о попису за 2018, Финансијски извештај са ВАрта и усвојен План

набавки за 2019.
Годишњи финансијски извештај школе за 2018. годину усвојен је на седници одржаној 28. 02. На истој седници усвојен је и Извештај о

раду директора школе за период септембар 2018- фебруар 2019. године. 
Школски одбор МШ „Живорад Грбић” конституисан је на седници одржаној 22. марта. За председника органа управљања изабрана је

Светлана Веселиновић,  а  за  заменика Тијана Станојевић.  У складу са изменама Закона о основама система образовања и васпитања
школски одбор донео је решење којим Сузану Радовановић-Перић,са места наставник виолине,премешта на радно место директор школе .
На овој седници разматран је  и Финансијски извештај  са 21.Међународних сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”,  а  једна од тачака
дневног реда било је и изјашњавање о молби родитеља деце чланова Народног оркестра „ Абрашевић“.
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Школски одбор

Десета седница школског одбора у школској 2018/19 години одржана је 29. маја . На седници је разматран и усвојен финансијски
извештај са 3. Хор феста, донете измене Статута и измене Правилника о упису ученика у основну музичку школу. 

Секретар школе
Љиљана Делић

7.1.9. Савет родитеља

Као и претходне школске године Савет родитеља свој рад започео је 14. септембра када је одржана конститутивна седница . И ове
школске  године  за  председника  Савета  изабрана  је  Јасмина  Јевтић  док  је  за  заменика  изабран  Мирослав  Матијашевић.  Мирослав
Матијашевић изабран је и за представника Савета у општинском савету родитеља. На овој седници разматран је Извештај о раду школе за
школску 2017/18 као и Годишњи план рада за школску 2018/19, извештај о утрошеном „Ђачком динару” за претходну школску годину и
донета одлука о „ђачком динару” за школску 2018/19. Чланови Савета родитеља разматрали су  и понуде за осигурање ученика (на основу
дугогодишње успешне сарадње изабрана је понуда „Дунав осигурања”), а извршен је и избор представника родитеља у  стручни актив за
развојно  планирање,  тим  за  самовредновање,  тим  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и  занемаривања   и  тим  за
инклузивно образовање. 

Своје представнике за чланове школског одбора родитељи су предложили на седници одржаној 28. фебруара .Предложени су: Светлана
Веселиновић, Лијана Крунић и Ненад Живковић. 

Секретар школе
Љиљана Делић
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7.2. Извештаји о раду стручних сарадника школе, одељењских 
старешина и тимова

7.2.1. Педагог

Циљеви рада педагога 
Унапређивање образовно-васпитног рад у школи и пружање стручне помоћи ученицима, родитељима и наставницима, по питањима

која су од значаја за образовање и васпитање. 

Сарадници у раду
Просветни  инспектори,  просветни  саветници,  актив  стручних  сарадника,  директор,  помоћник  директора,  секретар,  председници

стручних већа, наставници, родитељи, председник УП-а, ученици - председници одељењске заједнице и др.
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Педагог

Табела 7.2.1-1: Извештај о раду педагога школе

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

I
Планирање,

програмирање,
организовање и

праћење
образовно-

васпитног рада

 Глобално и оперативно планирала рад педагога.
 Учествовала у одређивању садржаја Годишњег плана рада школе.
 Комплетирала податаке о ученицима за потребе планирања и организације обавезне и изборне наставе, систематске 

прегледе...
 Учествовала у изради динамике рада школе, календара рада наставних и ваннаставних активности школе.
 Урадила предлоге планова и програма рада наставничког већа, одељењских већа, одељењског старешине, Ученичког 

парламента, основе програма рада стручних већа за област предмета, Стручног актива за развојно планирање, Плана 
рада Тима за самовредновање, Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и посебних 
планова и програма рада (професионалне оријентације и каријерног вођења, сарадње са породицом, социјалне заштите 
ученика, здравствене заштите, друштвено-корисног рада).

 Урадила предлог новог Школског програма.
 Дала предлоге Правилника о испитима, ванредним ученицима, Статута школе (у складу са новим Законима).
 Сарађивала са наставницима при изради годишњих и оперативних планова и програма редовне наставе.
 Организовала дежурства ученика и наставника, правила распоред дежурства и план коришћења мале и велике сале.
 Урадила образац сагласности за путовања ученика са школом.
 Урадила образац евиденције долазака запослених на посао, за потребе рачуноводствене службе.
 Урадила образац пријаве испита.
 Урадила упитник за изјашњавање ученика за рад у слободним активностима – секцијама.
 Информисала родитеља, ученике и наставнике објављивањем важних информација на огласним таблама и сајту школе, 

обезбеђивала доступност распореда часова...
 Учествовала у организацији концерата (дежурство, флајери, цвеће, дочек гостију..).
 Учествовала у организацији стручних посета (Студијско путовање у Праг и Бидмпешту)).
 Учествовала у организацији Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”, „Ваљевског фестивала хорова” и „Златних степеница”.
 Учествовала у организацији посете ученика гимназије из Фафенхофена ради заједничког пројекта опере „Дидона и Енеј“.
 Учествовала у организацији посете ученика МШ из Велења ради заједничког концерта гитаре.
 Учествовала у креирању концепта садржаја Годишњег извештаја о раду школе.
 Учествовала у креирању концепта, изгледa и садржај појединачних извешатаја, табела.
 Анализирала корекције Педагошких свески.
 Радила периодичне и годишње извештаје о раду педагога, Самовредновања, Развојног планирања, Ученичког парламен-

та, Заштите ученика, уписаних ученика, успеха ученика, бројног стања...
 Пратила реализације својих планираних активности и тимова у којима сам била координатор или члан.
 Водила дневник свог рада.
 Прегледала и архивирала дневнике рада наставника.

/

Све
планиране
активности

су
реализоване

(10)
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Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

II
Праћење и

вредновање
васпитно-

образовног
рада

 Пратила поступке и ефекте оцењивања, уз информисање и сугестије које произилазе из захтева савремене наставе.
 Пратила рад приправника, поводом припреме за полагање стручног испита - стицање дозволе за рад.
 Учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника.
 Анализирала успех ученика на крају школске године, матурске испите, наставак школовања ученика на факултетима 

(статистички и графички приказ), осипање ученика, извештавала о истом.
 Пратила и анализирала успех и дисциплину ученика на класификационим периодима и предлагала мере за њихово по-

бољшање.
 Пратила понашање ученика, изостајање са наставе и реализовала саветодавни рад.
 Пратила узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења за побољшање школског успеха.
 Пратила успех ученика на такмичењима, годишњим и пријемним испитима за упис у средње школе и промовисала исте.
 Пратила реализацију планираног фонда часова, програма и планова рада.
 Посећивала часове редовне наставе и огледне часове.
 Пратила рад стручних већа.
 Пратила матуранте на даљем школовању (упис у високообразовне установе) и извештавала о томе.

/

Неопходан
већи рад са
наставници

ма у области
описног

оцењивања
(9)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

III
Рад с

наставницима

 Рад са приправницима (из школске 2017/18): упознавала са организацијом рада школе, методологијом израде планова и 
припрема, наставних часова, упућивала на стручну литературу, информисала о начину полагања испита...

 Саветодавни рад са наставницима – давала предлоге садржаја за планирање и извођење огледних и угледних часова.
 Са наставницима реализовала индивидуалну сарадњу у погледу планирања рада, као и сарадњу са стручним већима.
 Учествовала у изради распореда интерних, јавних часова, преслушавања, као и распореду писаних провера знања.
 По договору и најављеном распореду, посећивала часове редовне наставе, евалуирала, истицала позитивне резултате и 

предлагала мере за унапређење.
 Конкретне садржаје васпитног рада реализовала у оквиру ЧОС-а и у индивидуалном раду са одељењским старешинама.
 Наставнике и одељењске старешине подсећала на поштовање Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и зане-

маривања и неопходности упознавања деце и родитеља са истим.
 Припремала опште и појединачне родитељске састанке, предлагала садржаје рада и учествовала у њиховој реализацији.
 Наставницима и одељењским старешинама помагала у вођењу педагошке документације, креирала обрасце за извешта-

вање родитеља о успеху ученика на класификационим периодима.
 Сваком наставнику у дневнику рада оставила примерак школског календара за текућу годину.
 Сарађивала са стручним већима на припремању и реализацији садржаја њиховог рада, уједначавању критеријума оце-

њивања, методама, техникама и инструментима у раду.
 Сарађивала са наставницима у области стручног усавршавања, мотивисања, тумачења, начинима извештавања и плани-

рања.
 Редовно информисала у вези са обавезама у складу са званичним актима (стандарди у настави, иницијално тестирање, 

оцењивање ученика, стручно усавршавање...).
 Пратила начин вођења педагошке документације наставника и извештавала о истом.
 Подстицала наставнике на унапређивање сарадње са породицом, предлагала начине и садржаје сарадње.
 Уређивала фолдер педагог на сајту школе, намењен свим актерима живота школе.
 Урадила План пријема новог наставника и адаптације на школу.
 Аутор и реализатор стручног усавршавање у установи на следеће теме: 
 Тумачење Правилника о стручном усавршавању настаника,
 Презентација Правилника о стандардима квалитета рада установе
 Допунска настава у фнкцији смањења осипања ученика.

/

Интензивниј
и рад на
примени

савремених
метода у
настави.

(8)
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Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

IV
Рад с

ученицима

 Организовала размену уџбеника - „Берза уџбеника“.
 Пратила адаптацију ученика I разреда, помагала ученицима, ОС и родитељима.
 Израдила „Кораке за стипендију“ – помоћ родитељима и ученицима око припреме документације за конкурисање за 

ученичке стипендије и кредите.
 Током године обављала групни и индивидуални саветодавни рад и давала препоруке за превазилажење проблема у уче-

њу и понашању (неоправдано изостајање са наставе, непримерено понашање на часу...).
 Континуирано пратила успех и понашање ученика у школи, али и ван ње, успех ученика на такмичењима и у сарадњи са 

директором школе, промовисала кроз књигу обавештења и награђивање.
 Редовно информисала ученике у вези са даљим професионалним напредовањем (презентација средњих школа и факул-

тета).
 Обављала индивидуални саветодавни рада и на иницијативу ученика и родитеља, а у вези са личним проблемима.
 Урадила предлог плана Подршке ученицима.
 Одржала предавање/презентацију „Технике учења“ ученицима СМШ и ОС.
 Кориговала „Водич за ученика”.
 Пријављивала ученике на такмичења.
 Ученицима пружала помоћ у раду Ученичког парламента.
 Укључивала ученике УП у рад Уније ученичких парламената Србије.
 Укључивање ученика у естетско уређење школског простора и прославу Нове године.
 Укључивала ученике у разне активности на нивоу града (вршњачке едукације, активности „АРТ група АКТ”, акције Црве-

ног крста, Завода за јавно здравље..., хуманитарне акције...).
 Са ученицима организовала хуманитарну акцију за децу на болничком лечењу ваљевске болнице „Улепшајмо тренутак“.
 Истицањем текстова, слика, порука, промовисала здраве стилове живљења и радила на превенцији насиља.
 Анализирала кодекс облачења у школи са ученицима.
 Појачан васпитни рад обављала са ученицима који врше повреду правила понашања у школи и неоправдано изостају са 

наставе.
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

V
Рад са родите-

љима

 Сарађивала са родитељима на прикупљању релевантних података о ученицима и креирала формуларе за изјашњавања 
родитеља за упис у СМШ, изборну наставу, студијско путовање, сагласност за путовања...

 Обављала индивидуални рад са родитељима у области професионалне информисаности и услова уписа у Средњу музич-
ку школу и на жељене факултете.

 Истраживала жеље родитеља за упис ученика у СМШ.
 Сарађивала са родитељима ученика који изостају са наставе – појединачни СР.
 Обављала саветодавни рад са родитељима чија деца желе да напусте школовање или промене класу.
 Информисала родитеље о свим актуалним дешавањима у школи, преко сајта школе, огласних табли...
 Учествовала у организацији и реализацији (предавањем/презентацијом) општих (са родитељима ученика првих разреда 

ОМШ и СМШ и родитеља ученика завршних разреда ОМШ – промоција школе) и појединачних родитељских састанака, у
сарадњи са одељењским старешинама и директором школе (поводом почетка нове школске године,, промотивни роди-
тељски за упис у СМШ, презентација изборне наставе на крају наставне године за следећу).

 Реализовала предавање за родитеље на тему „значај музичког образовања за развој детета“.

Појачати
сарадњу са

родитељима
на крају

првог
циклуса

ОМШ
(9)

VI
Рад са дирек-
тором, помо-

ћником дирек-
тора, стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом и

пратиоцем
ученика

 Сарађивала са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба 
установе и предлагала мера за унапређење.

 Сарађивала са директором и помоћником директора у оквиру планирања и реализације рада стручних актива, тимова и 
комисија и редовно размењивала информације.

 Сарађивала са директором и помоћником директора на заједничком планирању активности, изради стратешких докуме-
ната установе (Школски програм), анализа и Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе, Правилника...

 Сарађивала са директором приликом расподеле одељењских старешинстава.
 Указала на непотребност дуплог осигурања ученика који похађају две школе. 
 Тимски радила на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи.
 Сарађивала са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција.
 Сарађивала са директором и помоћником директора у организацији рада школе (распореду, дежурства, јавних часова, 

концерата, такмичења, фестивала, прослава...) и уређењу.
 Мењала директора због службених одсустава и одсустава због болести.
 Сарађивала са помоћником директора на креирању базе ученика (унос пријава).
 Уређивала школску документацију (списак, фасцикле, подела задужења...).
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7. Реализација планова

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

VII
Рад у стручним

органима и
тимовима

 Учествовала у раду Педагошког колегијума.
 Учествовала у раду одељењских и стручних већа.
 Припремала одређене тачке дневног реда за седнице Наставничког већа.
 Учествовала у раду Стручног актива за Развојно планирање.
 Координисала рад Тима за самовредновање.
 Координисала рад Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 Учествовала у раду комисије за процену савладаности програма за полагање испита за лиценцу.
 Учестовала у раду Комисије за усаглашавање наставних планова и програма код ученика који похађају две средње школе

и ученика соло и српког традиционалног певања.
 Сарађивала са Педагошким друштвом Србије.
 Извештавала о резултатима обављених активности, анализа и истраживања, предлагала одговарајуће педагошке мере.
 Предлагала мере за унапређивање рада стручних органа установе.

/ (10)

VIII
Сарадња са
надлежним
установама,

организацијама
, удружењима и

јединицом
локалне

самоуправе

 Током године сарађивала са свим школама у граду (промотивни концерти школе, „Концерти у подне”, оглашавање кон-
курса за упис у ОМШ и СМШ...), Домом здравља (систематски прегледи ученика и запослених), Школском управом (до-
стављање извештаја), Центром за културу (организација наступа и концерата наших ученика), „АРТ група АКТ” организо-
вањем учешћа наших ученика на конкурсима у циљу доприноса у остваривању циљева и задатака образовно-васпитног 
рада школе.

 Учествовала у промотивним активностима у школама у местима у окружењу припремањем промотивних флајера.
 Сарађивала сам истраживачким друштвом „Владимир Мандић Манда” на њиховој промоцији у нашој школи, 
 Обезбеђивала услове за реализацију трибина Црвеног крста и Завода за јавно здравље  на теме актуелне за ученике 

средње школе.
 Сарађивала са друштвом глувих и наглувих у организацији њихових сусрета у нашој школи.
 Сарађивала у пројекту „City Walk“ – градови за пешаке, укључивањем ученика СМШ у њихове активности.
 Сарађивала са дечјим одељењем ваљевске болнице – организација и реализација хуманитраног концерта „Улепшајмо 

тренутак“.
 Достављала тражене податке Oдељењу друштвених делатности општине Ваљево.
 Уређивала податке о школи на сајту ЗМБПС.
 Осмишљавала активности за унапређивање партнерских односа породице и установе у циљу подршке развоја деце и 

младих и бољег социјалног статуса ученика.

/ (10)

206 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

IX
Вођење доку-

ментације,
припрема за

рад и стручно
усавршавање

 Водила евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
 Припремала се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога.
 Прикупљала податке о ученицима и чувала материјал који садржи личне податке у складу са етичким кодексом педагога.
 Припремала, израђивала и чувала посебне протоколе, чек листа за праћење наставе и вођење евиденције о различитим 

активностима на нивоу школе (са ученицима, родитељима, стручним већима, УП...).
 Радила на усклађивању школских аката у складу са новим законским и подзаконским актима (дала предлоге корекције 

Правилника о безбедности ученика, 
 Стручно се усавршавала посећујући акредитоване програме СУ и реализујући и присуствујући СУ у установи и урадила 

годишњи извештај о истом.
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7. Реализација планова

7.2.2. Одељењске старешине
Табела 7.2.2-1: Извештај о раду одељењског старешине првог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 Матичне књиге отворене
 Књига евидеције отворена
 Ученици упознати са наставним планом и програмом, обавезним наставним и ваннаставним 

активностима
 Ученици упознати са Распоредом часова
 Ученици упознати са конкурсом за стипендије
 Ученици упознати са правилима понашања, обавезама и одговорности ма ученика, 

дежурством
 Ученицима дат на увид школски календар
 Ученици упознати са литературом и уџбеницима које треба да набаве
 Ученици упознати са кућним редом школе
 Посета школског педагога и разгвор са ученицима о темама примереним њиховом узрасту и 

потребама
 За председника ОЗ изабрана Андријана Јанковић
 Заказан општи родитељски састанак 7.9.2019.

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

О
кт

об
ар

 Координисана сарадња са члановима одељенског већа, изнесени утисци о ситуацији у одељењу
 Дефинисана правила понашања – радна дисциплина
 Ученици превазилазе проблеме прилагођавања – извршена анализа похађања наставе и 

изостанака
 Разна текућа питања

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Н
ов

ем
ба

р

 Рад на педагошкој документацији остварен
 Извршена анализа успеха и ученици упознати са мерама за побољшање успеха
 Решни проблеми прилагоћавања ученика првог разреда
 Родитељски сатанак заказан за 19.11.2019.
 Ученици нису имали задужења на ВАРТУ
 Одржано предавање Технике учења

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

Д
ец

ем
ба

р  Координисан рад са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о ситуацији у 
одељењу

 Обављен рад на педагошкој документацији
 Обављен разговор о предстојећим новогодишњним и божићним празницима и потреба да се 

учи и поправљају оцене

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ,
педагог

Чос /
Чоз

Све активности у
потпуности

реализоване

Ја
ну

ар

 Спроведена анализа оцена, владања и такмичења пред крај првог полугодишта
  Дате информације о прослави школске славе
 Спроведена анализа успеха и владања и дати предлози за побољшање

 Рад на педагошкој документацији обављен
 Заказан родитељски састанака за 1.2.2019.

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Ф
еб

ру
ар  Сарадња са родитељима – спроведена анализа рада и поступака ученика и тражење начина да

се превазиђу одређени проблеми
 Дата задужења на такмичењу „ 21. Сусрети Флаутиста“

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

М
ар

т  Штетност наркотика мећу ученицима, опомена да се не окупљају иза школе
 Извршена анализа„ 21 Сусрети Флаутиста“
 Емпатија, пријатељство и свест о вредностима других и другачијих од нас

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

А
пр

ил

 Спроведена анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода и дати 
предлози за побољшање

 Обављен разговор о изостанцима са наставе и начину њиховог превазилажења
 Обављен разговор о задужењима и резултатима са такмичењима “Хорфест“
 Заказан родитељски за 22.4.2019.
 Обављен рад на педагошкој документацији

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

М
ај

 Актуелни друштвени проблеми, рад на педагошкој документацији
 У сусрет Дану школе, наступи, успеси и сл. – ученицима дате све потребне информације 
 Ученицима изложене обавезе поводом Дана школе
 Ученицима изложене обавезе поводом такмичења „Златне степенице“
 Похваљени ученици који су остварили награде на такмичењу „Златне степенице“
 Спроведена појачана сарадња са родитељима
 Ученици упознати са обавезама на крају школске године, годишњи и разредни испити

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

 Спроведена анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класификационог периода
 Организовани разредни испити за неоцењене ученике (Јану Перташевић и Андрију Лукић) и 

дефинисани термини додатних разредних испита у августу за ученице Јану Петрашевић и 
Софију Јаневску из хора. (20.8.2019)

 Ученик Филип Стевановић упућен на поравни испит из теорије музике – 20.6.2019.
 Родитељски састанак заказан за 28.6.2019.

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Марија Миловановић

Табела 7.2.2-2: Извештај о раду одељењског старешине другог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успешно-

сти

С
еп

те
м

ба
р

 Матичне књиге отворене
 Књига евидеције отворена
 Ученици упознати са наставним планом и програмом, обавезним наставним и ван-

наставним активностима
 Ученици упознати са Распоредом часова
 Ученици упознати са конкурсом за стипендије
 Ученици упознати са правилима понашања, обавезама и одговорности ма ученика, 

дежурством
 Ученицима дато на увид школски календар
 Ученици упознати са литературом и уџбеницима које треба да набаве
 Ученици упознати са кућним редом школе
 Посета школског педагога и разгвор са ученицима о темама примереним њиховом 

узрасту и потребама

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успешно-

сти

О
кт

об
ар

 Дефинисана правила понашања – радна дисциплина
 Ученици превазилазе проблеме прилагођавања – анализа похађања наставе и изо-

станака
 Разна текућа питања
 Посета педагога школе – Правила о понашању ученика, запослених и родитеља (ан-

кета)
 заказан општи родитељски састанак

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Рад на педагошкој документацији остварен
 Решавање проблема дисциплине и обавезе присуства концертима ученика другог 

разреда 
 Дежурство ученика у школи према планираном распореду
 Протокол за заштиту ученика са чиме су упознати родитељи и ученици

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване

Д
ец

ем
ба

р  Разговор са ученицима о изостајању са наставе и предлози мера
 Рад на педагошкој документацији
 Разговор о предстојећим новогодишњним и божићним празницима и потреба да се 

учи и поправљају оцене

Одељењски ста-
решина, учени-
ци 2.. разреда
СМШ, педагог

Чос /
Чоз

Све активности у
потпуности реа-

лизоване

Ја
ну

ар

 Оцене, владање, такмичења. . уочи краја првог полугодишта и прославе школске 
славе

 заказан родитељски састанак
 Сагледавање успеха пред полугодиште
 Рад на педагошкој документацији

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване

Ф
еб

ру
ар

 Сарадња са родитељима – анализа рада и поступака ученика и тражење начина да 
се превазиђу одређени проблеми

 Увид у изостанке ученика, разговор о посети опери, фестивал флауте, посета часо-
вима из појединих предмета

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успешно-

сти

М
ар

т

 Штетност алкохола, дувана и наркотика мећу ученицима, опомена да се не окупљају
иза школе

 Анализа понашања појединаца на одмору и изван школске зграде
 Емпатија, пријатељство и свест о вредностима других и другачијих од нас

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване

А
пр

ил

 Изостанци са наставе и начин њиховог превазилажења
 Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода
 Обавезе у току ХорФеста


Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-

лизоване

М
ај

 Актуелни друштвени проблеми, рад на педагошкој документацији
 У сусрет Дану школе, наступи, успеси и сл. 
 Ученицима изложене обавезе поводом Дана школе
 Концертна делатност, осврт

Одељењски ста-
решина, учени-

ци 2. разреда
СМШ 

Чос
Понуда за једнодневни
излет у Вишеград, Др-
венград и Андрићград

Све активности у
потпуности реа-

лизоване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Милица Степановић Баба-Милкић

Табела 7.2.2-3: Извештај о раду одељењског старешине трећег разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 Распоред часова, наставни план и програм, распоређивање ученика на ин-
дивидуалној и групној настави, школски календар

 Правила понашања, обавезе и одговорност ученика, дежурство ученика
 Избор председника ОЗ, ученика за ђачки парламент
 Потребни уџбеници за наставу
 Конкурс за Републичку и Општинску стипендију
 Рад на педагошкој документацији
   Радна дисциплина и понашање ученика

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ, 
Секретар и

педагод школе

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

О
кт

об
ар

 „Помоћ школском другу”
 Кашњење на часове; дежурство ученика
 Психоактивне супстанце; алкохол и дејство на ЦНС
 Превазилажење проблема прилагођавања ученика у трећем разреду СМШ 

на новим предметима и „Помоћ прваку”
      5)Посета часова из појединих предмета

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Н
ов

ем
ба

р  Анализа постигнутих резултата на крају првог класификационог периода
 Оцењивање из перспективе ученика
 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је до-

нело Наставничко веће
  4)Задужења на ВАРТУ; посете концертима

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Д
ец

ем
ба

р  Осврт на школску смотру из солфеђа
 Осврт на „Варт”
 Успеси ученика на Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике
 Међусобна толеранција
  5)Осврт на месец борбе против сиде

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ,
педагог

Чос /
Чоз

Све активности у
потпуности

реализоване

Ја
ну

ар  Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 
побољшање

 Школска Слава – Свети Сава

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Ф
еб

ру
ар  „Помозимо једни другима”

 Задужење ученика за дежурство на такмичењу: „20.сусрети флаутиста” и 
концертна делатност

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

М
ар

т

 Посета часова из појединих предмета
 „Такмичења, јавни наступи и трема ученика”
 Осврт на „20. сусрете флаутиста”
 Задужење ученика за дежурство на такмичењу: „Хорфест”

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ, 
наставници

инструмента,
стучних и

општеобразовн
их предмета

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

А
пр

ил

 Кашњења ученика на часове
 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода 
 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је до-

нело Наставничко веће
 Хорфест” - осврт

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

М
ај

 Активности у мају – прослава Дана школе
 Гудачки фестивал: „Златне степенице”
 Годишњи испити
 Обавезе везане за крај школске године
 Рад на педагошкој документацији
 „Златне степенице” - осврт

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ 

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Ју
н

 Анализа успеха и дисциплине на крају четврог класификационог периода
 Награђени ученици
 „Сви наши успеси”

Одељењски
старешина,
ученици 3.

разреда СМШ

Чос
Све активности у

потпуности
реализоване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Светлана Дујаковић

Табела 7.2.2-4: Извештај о раду одељењског старешине четвртог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Распоред часова
 Календар рада
 Наставни план и програм
 Правила понашања ученика у школи
 Избор председника ОЗ и ученика за ђачки парламент
  Уџбеници за наставу
 Конкурс за Републичку стипендију
 Радна дисциплина и понашање ученика

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 „Осврт на оперу „Vaclovas Furmanavičius”)Дидона и Енеј“
 Студијско путовање у Праг и Бу-

димпешту – анкета
 Слободне активности

/
Све активности у 
потпуности реали-
зоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

О
кт

об
ар

 „Помоћ школском другу“
 Кашњење на часове
 Дежурство ученика
 Психоактивне супстанце
 Почетак концертне сезоне, присуство ученика концер-

тима

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Кашњење на часове-предлог мера
 Почетак концертне сезоне:
 „Концерт добродошлице“
 Присуство ученика концертима
 Осврт на студијско путовање у Не-

мачку
 Студијско путовање у Праг и Бу-

димпешту - реализација

Посета часова
из поје-
диних

предмета

Већина активности 
у потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Анализа постигнутих резултата на крају првог класифи-
кационог периода

 Оцењивање из перспективе ученика
 Упознавање ученика са мерама за побољшање успеха 

које је донело Наставничко веће
 Задужења на ВАРТУ, посете концертима

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос
 Учешће на концерту „Ја и даље 

држим час“
/

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Д
ец

ем
ба

р

 Осврт на ВАРТ
 Успеси ученика на Републичком такмичењу
 Међусобна толеранција

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос
 Посета часовима индивидуалне 

наставе
 Педагошка администрација

/

Све активности у 
потпуности реали-
зоване, чак и ак-
тивност из октобра

Ја
ну

ар

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугоди-
шта и мере за њихово побољшање

 Школска Слава – Свети Сава


Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Посета часовима Главног предме-
та

 Ученику Александру Симићу 21.1. 
изречена усмена опомена  оде-
љенског старешине

/
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Ф
еб

ру
ар  „Помозимо једни другима“

 Задужење ученика за 21.сусрете флаутиста „Тахир Куле-
новић“

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос  Осврт на концертну делатност /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

М
ар

т  Посета часова из појединих предмета
 „Такмичења, јавни наступи и трема ученика“
 Задужење ученика на 4. Хорфесту

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Пријаве за припремну наставу 
 ФМУ – Београд
 Место, улога и задаци Војске Ср-

бије у систему безбедности и од-
бране Републике Србије

 Ученику Михаилу Тимотићу 18.3.. 
изречен усмена опомена одељен-
ског старешине

/
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

А
пр

ил

 Кашњење ученика на часове
 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег троме-

сечја
 Мере за побољшање успеха које је донело Наставничко 

веће
 4. Хорфест - осврт

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Војна обавеза у Републици Србији
 Како постати официр Војске Ср-

бије
 Радна и материјална обавеза у 

Републици Србији
 Ученику Александру Симићу 15.4. 

изречен укор одељенског старе-
шине

/
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

М
ај

 Активности у мају – прослава Дана школе
 Гудачки фестивал: „Златне степенице“
 Годишњи и матурски испити
 Обавезе везане за крај школске године
 Рад на педагошкој документацији

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Посете часовима општеобразовне
наставе

 Ученику Михаилу Тимотићу 7.5. 
изречен укор одељенског старе-
шине

 Осврт на солистички концерт Со-
фије Живић

 Осврт на гудачки фестивал „Злат-
не степенице“

 Анализа успеха и дисциплине на 
крају четвртог класификационог 
периода

 „Сви наши успеси“: Награђени 
ученици и Ђак генерације

 Пријем у Белом двору

/

Све активности у 
потпуности реали-
зоване
за мај и јун.

216 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

Ју
н

 Анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класи-
фикационог периода

 „Сви наши успеси“: Награђени ученици и Ђак генераци-
је

 Пријем у Белом двору

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос / /

Све активности у 
потпуности реали-
зоване
у мају.

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Тамара Милосављевић

7.2.3. Тимови

а) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Одговорно лице: 

мр Сузана Радовановић Перић, директор школе

Координатор: 

Виолета Огњеновић, педагог школе 

Остали чланови тима: 

1. Школски полицајац
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2. Небојша Настић, наставник рачунарства и информатике
3. Јелена Давидовић, наставник психологије 
4. Зоран Радовановић, домар 
5. Сузана Тофиловски, представник родитеља
6. Виктор Лукић, представнк ученика 

Сарадници у реализацији плана: 

Ученици, родитељи, колектив школе, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени центар Ваљево...

А) Превентивне активности

Табела 7.2.3-1: Извештај о раду Тима за безбедност ученика – превентивне активности

Ме-

сец
Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р 1.Конституисање тима, подела задужења, динамика 

рада
Директор
Тим

Састанак / /
Конституисан тим, подељена задужења, 
договорена динамика

2.Израда Програма заштите ученика и План рада за 
школску 2018/2019.

Тим Састанак / /
План и програм рада чини саставни део 
Годишњег плана рада школе

О
кт

об
ар 3.Сагледавање безбедносне ситуације у школи Тим Састанак / /

Одређен ниво безбедности ученика у 
школи

4.Дефинисање Правила понашања са ученицима пр-
вог разреда

Тим, одељењске
старешине свих 
ученика I раз.

ЧОС и ЧОЗ / /
Утврђена правила понашања ОЗ ученика 
I раз.

5.Информисање свих интересних група о садржају 
Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама

Одељењске ста-
решине

ЧОС, ЧОЗ
Сајт школе

/ / Ученици и родитељи знају шта је насиље 
и познају кораке које треба предузети у 
случају појаве истог
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Ме-

сец
Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

6.Израда паноа у холу школе у циљу промовисања 
дечјих права и заштите ученика од насиља

Педагог, на-
ставник грађан-
ског васпитања

Настава 
грађанског 
васпитања

/ /
Дечја права су транспарентна (огласна 
табла и сајт школе)

7.Успостављање сарадње са МУП-ом у циљу устано-
вљавања процедуре реаговања у случајевима насиља
и обавештавања надлежних служби и лица

Тим, 
Школски поли-
цајац

/ /
Постоји списак особа и телефона 
запослених у МУП-у задужених за 
контакте

8.Дефинисање интерних поступака и процедура у 
ситуацијама сумње и појаве насиља са дефинисаним 
улогама и одговорношћу у примени истих

Тим Састанак / /

Усвојени поступци и процедуре у 
случајевима сумње или појаве насиља, 
злостављања и занемаривања деце 
ученика

Секретар
Координатор

/ /

9.Усаглашавање 
Правилника о 
безбедности ученика са
Законским актима

Н
ов

ем
ба

р

10.Обележавање светског Дана толеранције вршњач-
ком едукацијом о антидискриминацији

Педагог,
Ана Благојевић

Презентација / /
Ученици показују телерантност и 
антидискриминацију

Д
ец

ем
ба

р

11. Едукација о интернет насиљу
Наставник ин-
форматике

Презентација / /
Ученици СМШ свесни опасности од 
интернета

Ја
ну

ар

12.Истраживање присуства насиља 
Наставник пси-
хологије,
Педагог

Анкета / / Нема присуства насиља у школи

13.„Школа ДА, дрога НЕ“
ЗЗЈЗ,
педагог

Предавање и ти-
бина

/ /

Резултати упитника – ученици наше 
школе су свесни последица конзумирања
недозвољених супстанци и поседују 
знања о њима

М
ар

т 14.Домаћи задатак из српског језика и књижевности 
на тему вршњачког насиља

Наставник срп-
ског језика

Домаћи задатак / /
Јавни час школе/
Прочитани одломци из радова
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Ме-

сец
Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

А
пр

ил

15.Психолошка радионица за ученике СМШ о нена-
силној комуникацији

Психолог,
Тим

Радионица / /
Одржана радионица са ученицима I и III 
разреда

16.Вођење евиденције о процени ризика и појавама 
насиља;

Тим Састанак / /
Постоји свеска за вођење евиденције о 
насиљу у школи

М
ај Директор шко-

ле
/ /

17.Осветљавање 
школског дворишта и 
обезбеђивање веће 
покривености 
дворишта спољашњим 
видео надзором

/

Ју
н

18.Евалуација рада Tима и извештавање на седници 
Наставничког већа (и на полугодишту)

Тим Састанак / / Усвојени извештаји о раду тима

Тим / /

19.Мере за 
унапређивање 
безбедности ученика у 
школи

Није урађен акциони план унапређења 
рада школе у области појачане 
безбедности ученика јер је процењено 
да мере које се примењују, дају ефекте.

Б) Интервенте активности

У школи није забалежен ниједан случај насиља над ученицима.

Оствареност плана

 Од 19 планираних активности, реализовано је 16, тако да је оцена реализације плана 84,21%, што је изузетно успешно ако се узме у
обзир  да  су  нереализоване  активности  зависиле  од  материјалних  средстава  и  секретара  школе  (неадекватна  замена  одсутне
колегинице).

 У наредном периоду јачати сарадњу школе и МУП-а у виду едукације ученика о савременим проблемима младих и друштва, од стране
стручних лица запослених у ПУ Ваљево.

Координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Виолета Огњеновић
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Тимови

б) Тим за самовредновање

Тим за самовредновање школске 2018/19. године чинили су:
Одговорно лице: мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
Координатор: Виолета Огњеновић, педагог школе
Остали чланови тима: 
1. Даница Рашковић, индивидуална настава 
2. Милица Продановић, индивидуална настава 
3. Марија Миловановић, општеобразовна настава 
4. Јелена Томић - Димитријевић, родитељ 
5. Драган Крунић, представник органа управљања 
6. Ана Благојевић, представник ученика 

На  састанку  Тима  одржаном  20.9.2018.  године  одлучено  је  да  се  текуће  школске  године  самореднују  области  ОБРАЗОВНА
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА и ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

План акције:

ФАЗА  1
 ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ
 ПРОУЧАВАЊЕ И ПРИПРЕМА ИНСТРУМЕНАТА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
 ОДРЕЂИВАЊЕ УЗОРКА ИСПИТИВАЊА
 ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА МЕЂУ ЧЛАНОВИМА ТИМА
 ОБАВЕШТАВАЊЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА О ИЗБОРУ ОБЛАСТИ И ПЛАНУ АКЦИЈЕ
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ФАЗА  2
 ПОПУЊАВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА, ВОЂЕЊЕ РАЗГОВОРА, ПРОУЧАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАДА СТУДИЈА...
 АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИЗ СВИХ ИЗВОРА / ИНСТРУМЕНАТА
 ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА
 ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

ФАЗА  3.
 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
 РЕАЛИЗАЦИЈА И ВРЕДНОВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
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Тимови

б.1) Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Табела 7.2.3-2: Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Стандарди
квалитета Индикатори Коментари Процена

остварености

3.1. Успех ученика 
показује да су 
остварени 
образовни 
стандарди. 

3.1.1. Резултати на матури показују да је
остварен  основни  ниво  образовних
стандарда. 
3.1.2. Резултати на матури показују да је
остварен  средњи  ниво  образовних
стандарда.
3.1.3. Резултати на матури показују да је
остварен  напредни  ниво  образовних
стандарда.
3.1.4.  Ученици  којима  је  потребна
додатна  подршка  у  образовању
остварују  постигнућа  у  складу  са
индивидуалним  циљевима
учења/прилагођеним  образовним
стандардима. 
3.1.5.  Школске  оцене  су  у  складу  са
резултатима на матурском испиту. 

3.1.6.  Резултати ученика на матурском
испиту показују да је школа остварила
резултате на нивоу просека Републике. 

3.1.1. Просечна оцена ученика на матурском испиту
школске 2018/19.  је  4,01 тако да је остварен висок
ниво постигнућа;
3.1.2. и 3.1.3.Стандарди нису прописани за музичку
школу;

3.1.4.  Ове  и  претходне  школске  године  нисмо
имали  ученике  којима  је  потребна  додатна
подршка;

3.1.5. Просечна оцена успеха матураната (2018/19.)
на крају 4. разреда је 4,38 што значи да су школске
оцене  мало  више  него  резултати  на  матурском
испиту;
3.1.6.  Сматрамо  да  наши  матуранти  остварују
изванредне резултате.

Што се
постављених
индикатора
стандарда

квалитета тиче,
оствареност је 

100 %

Оцена  4
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Стандарди
квалитета Индикатори Коментари Процена

остварености

3.2. Школа 
континуирано 
доприноси већој 
успешности 
ученика.

3.2.1. Школа примењује поступке којима
прати успешност ученика. 

3.2.2.  Број  ученика  који  су  напустили
школовање исти је или мањи у односу
на прошлу школску годину. 

3.2.3.  Ученици  који  похађају  допунску
наставу показују напредак у учењу. 
3.2.4. Ученици за које је сачињем ИОП
остварују  напредак  у  складу  са
циљевима постављеним у плану. 
3.2.5.  Ученици  који  су  укључени  у
додатни  рад  остварују  напредак  у
складу са постављеним циљевима. 

3.2.6.  Просечни  резултати  ученика  на
годишњим испитима завршних разреда
ОМШ бољи су у  односу на претходну
школску годину. 

3.2.1.  Школа поседује јасне процедуре праћења и
промоције успешности ученика;

3.2.2. У ОМШ, проценат исписаних ученика мањи је
у односу на претходне три године и износи  6,79%
(био  преко  9%),  а  у   СМШ  није  било  осипања
2018/19,  за  разлику  од  претходних  година
(2017/18.. – 4,65 %  а 2016/17. – 3,85%).
3.2.3. Ученици који су похађали допунску наставу,
остварили су боље резултате  каснијем раду;
3.2.4.  Немамо ученике који раде по ИОП-у;

3.2.5.  Резултати  наших  ученика  на  такмичењима
потврђују  овај  индикатор  у  потпуности  (334
појединачне награде и 15 групних);

3.2.6.Просечна  оцена  годишњих  испита  ученика
ОМШ школске 2018/19. била је 3,76 тј. мања него
школске 2017/18. године када је износила 4,03, али
је  то  реално  стање  т.  Заступљена  је  већа
објективност  у  оцењивању  као  резултат
уједначених критеријума.

Оствареност
стандарда је

100 %

Оцена 4
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Табела 7.2.3-3: Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА - методологија самовредновања

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ

Анализирање документације  (Дневници  евиденције образовно-васпитног рада, Матичне књиге, Извештаји и
анализе  успеха  на  класификационим периодима,  Извештаји  са  матурских  испита,  Извештаји  са  такмичења,
Дневници евиденције допунске и додатне наставе, припремне наставе за такмичења и матуру, Анализа уписа
ученика на факултете  и  високе  школе,  Извештаји  о  реализацији  допунске и  додатне наставе,  Евиденција  о
награђивању ученика, Анализе и извештаји педагога школе, Извештаји рада стручних већа, Извештаји планова и
програма  ваннаставних  активности  и  секција,  Годишњи  извештај  о  раду  школе,  Правилник  о  испитима  у
Музичкој школи. Протокол о промоцији успешности ученика, Правилник о награђивању...
Разговори са ученицима, родитељима и настаницима.

Чек листе
Увид у 
документацију
Статистичке 
анализе 
(Квантитативне и 
квалитативне)

Табела 7.2.3-4: Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – закључци

Одлука о
евалуацији са

образложењима и
доказима

Самовредновање је вршено у периоду мај – авуст 2019. године. 
С  обзиром  да  смо  средња  уметничка  школа  и  да  су  образовни  стандарди  донети  само  за  поједине
општеобразовне предмете, тумачење критеријума квалитета је искључиво на основу доказа који потврђују
стање у школи.
 
Стандард квалитета 3.1. Успех ученика показује да су остварени образовни стандарди. 

Резултати  ученика  на  матурским испитима од  2011-2019.  године  показују  да  је  остварен  успех  у  оквиру
средњих оцена 4,01 – 4,72, што у просеку износи 4,45 и представља висок врло добар успех. Приметно је
смањење  средње  оцене  матурског  испита  у  последње  две  године,  а  као  разлоге  видимо  специфичност
генерација,  недовољно  интересовања  за  наставак  школовања  на  инструментима,  али  и  објектиност  у
оцењивању, као последица све уједначенијих критеријума.
У истом времеском периоду, општи успех ученика завршних разреда кретао се у интервалу 4,05 - 4,82, што је
просечна оцена 4,52 која показује одличан успех.
Све  то  указује  да  су  ученици  овладали  стручним  компетенцијама,  знањем,  разумевањем,  вештинама  и
ставовима образовних профила које су завршили, па је и процена остварености овог стандарда 100%.
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Стандард квалитета 3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика. 

Школа примењује поступке којима се прати успешност ученика на свим нивоима: четири пута годишње -
класификациони периоди, прати се општи успех ученика; ученици који нису савладали градиво или имају
недовољне оцене, усмеравају се на допунску наставу - смањује се број недовољних оцена; заинтересовани
ученици  похађају  додатну  наставу  и  остварују  циљеве  како  у  виду  боље  оцене,  тако  и  у  постигнутим
резултатима на такмичењима. Такмичења се одржавају на свим нивоима, а сви резултати уредно евидентирају
и промовишу. Школа подстиче ученике обезбеђујући им припреме за такмичења, уплате котизација, похађање
мастеркласова, награде за постигнуте резултате за Дан школе, могћност конкурисања за ученичке стипендије.
У школској 2018/19. години, ученици наше школе освојили су 334+15=349 награда. Школа је организатор и
реализатор 4 такмичења.
У Годишњем извештају о раду школе приказана су сва ученичка постигнућа, као и вишегодишње анализе и
поређења успеха, дисциплине и остварених резултата на годишњим и матурским испитима. 
Реализација  уписа  ученика  у  СМШ  је  2019/20.  године je  62,50%,  док  је 2018/19.  била 87,50%,  па  овом
проблему треба посветити пажњу у наредном периоду.
Индикатор 3.2.2. - Број ученика који су напустили школовање исти је или мањи у односу на прошлу школску
годину је на задовољавајућем нивоу и у ОМШ и у СМШ.
Индикатор 3.2.6.  -  Просечна оцена годишњих испита ученика ОМШ школске 2018/19. је мања. мања него
претходне  школске,  али  Тим сматра  да  је  оцењивање  све  реалније  тј.  заступљена  је  већа  објективност  у
оцењивању као резултат  уједначенијих  критеријума,  тако  да  нам овај  индикатор није  меродаван и  да  ће
наредних година ситуација сигурно бити уједначена.
Од 6 индикатора, 5 је на високом нивоу, па је укупна процена остварености овог стандарда квалитета 83,33
%

КЉУЧНЕ СНАГЕ

1. Резултати  на  завршним  и  матурским  испитима  показују  оствареност  образовних  циљева  и  задатака;
Школске оцене и успех  су у складу са годишњим и матурским испитима;

2. Школа континуирано прати и доприноси већој успешности ученика;
3. Школа води еденцију о броју ученика који се уписују на факултете/високе школе по завршетку средње

школе;
4. Школа припрема ученика за наставак школовања о чему сведоче резултати пријемних испита
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КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ

- Ученицима нису довољно јасни критеријуми оцењивања из свих предмета (у току је уједначавање 
критеријума оцењивања за све предмете на нивоу ОМШ и СМШ);

- Критеријуми оцењивања из свих предмета морају бити јасни и доступни свим актерима живота школе и
објављени на сајту школе.

ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 4

Табела 7.2.3-5: Акциони план за унапређење квалитета рада школе у области образовних постигнућа ученика

Стандарди Индикатори Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности

3.1. 
Сви

индикатори
Прецизније дефинисање, уједначавање и транспарентност 
критеријума оцењивања за сваки предмет

Шефови одсека
Педагог
Помоћник директора

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Концертна гостовања најсупешнијих ученика школе у земљи и 
иностранству

Директор
Наставници
Ученици
Спољни сарадници

Заједнички пројекти са организацијама на ниоу града у циљу 
промоције најуспешнијих ( организација концерата најбољих  у 
културним институцијама Града)

Покретање видео продукције школе у циљу промоције 
ученика и рада школе  и интензивирање сарадње школе са 
локалним телевизијама  ради емитовања  припремљеног 
материјала „Портрети“

Директор
Наставници
Ученици
Родитељи
Спољни сарадници

Израда личних професионалних планова развоја ученика СМШ
Педагог, ОС, Наставник грађанског 
васпитања
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б.2) 4. ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Табела 7.2.3-6: Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Стандарди
квалитета Индикатори Коментари Процена

остварености
4.1. У школи 
функционише 
систем пружања 
подршке 
ученицима.

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за 
пружање подршке ученицима у учењу.

Успешно је реализована додатна, допунска, припремна 
настава о чему сведоче резултати успеха ученика, 
пријемних испита, такмичења....За ученике се организују 
предавања, радионице и презентације за успешније 
учење. Обнавља се инструментариј, климатизују 
просторије, кречи и естетски уређује школа. 

Што се
постављених
индикатора
стандарда

квалитета тиче,
оствареност је

90 %

Оцена  4
4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за 
пружање васпитне подршке ученицима.

Организоване су радионице, трибине, предавања, СИР на 
теме здравственог васпитања, ненасилне комуникације, 
волонтирања, одржане хуманитарне акције, концерти са 
популарном тематиком и циљем неговања културе и 
народне традиције, обезбеђена путовања ученика...

4.1.3. На основу анализе успеха и владања 
предузимају се мере подршке ученицима.

За ученике је организована додатна, допунска и 
припремна настава, СИР, предавања. омогућено убрзано 
непредовање, спроведене мере за смањење осипања 
ученика...

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа 
укључује породицу односно законске 
заступнике.

Родитељи су правовремено информисани о напредовању 
ученика и сарађивали су у свим ваннаставним и 
припремним активностима.

4.1.5. У пружању подршке ученицима школа 
предузима различите активности у сарадњи 
са релевантним институцијама и 
појединцима.

Реализована су многа предавања представника Црвеног 
крста, Дома здравља, Каритаса,  мастер класови 
истакнутих уметника, концерти, такмичења, волонтирања, 
пројекти, едукација ученика и здравствена заштита 
ученика...
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Стандарди
квалитета Индикатори Коментари Процена

остварености

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при 
преласку из једног у други циклус 
образовања.

Реализована је презентација СМШ, припремна настава, 
мастер класови, родитељи се информишу о постигнућима
ученика и школе вишегодишњим праћењима и анализама
на родитељским састанцима, на страници и сајту школе, 
медијима, одржани концерти популарне тематике, 
тестирања ученика у ПО...

4.2. У школи се 
подстиче лични, 
професионални и 
социјални развој 
ученика.

4.2.1. У школи се организују 
програми/активности за развијање 
социјалних вештина (конструктивно 
решавање проблема, ненасилна 
комуникација…).

Реализоване су активности и програми кроз рад 
Ученичког парламента, грађанског васпитања (предавања,
трибине, презентације...), одржане психолошке 
радионице, семинари, мастер класови, мотивациона 
предавања,концерти, јавни наступи,  уређиване учионице 
и панои са промотивним  материјалом.

Оствареност
стандарда је

70%

Оцена 3

4.2.2 На основу праћења укључености 
ученика у ваннаставне активности и 
интересовања ученика, школа утврђује 
понуду ваннаставних активности.

Понуда ваннаставних активности задовољава потребе 
ученика и резултати су видљиви кроз резултате ученика и 
њихове наступе.

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови 
живота, права детета, заштита човекове 
околине и одрживи развој.

Реализована предавања и активности представника 
других институција, као и кроз наставу биологије, 
граћанског васпитања, ЧОС, Ученичког парламент, рад 
секцијаи тимова.

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности 
подстиче се професионални развој ученика, односно 
каријерно вођење и саветовање

Организовани су разговори са ученицима и родитељима, 
предавања, тестирање, мастер класови, мотивациона 
предавања, тематски и концерти са популарном 
тематиком, припремна настава...Сарађивало се са 
институцијама и удружењима.

4.3. У школи
функционише

систем подршке
деци из

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из 
осетљивих група.

Школа сваке године уписује децу из осетљивих група. 
Школовање је бесплатно, а школа им пружа подстицајну 
атмосферу за додатну подршу у виду наставног 
материјала и инструмената. 

Оствареност
стандарда је

70%

Оцена 34.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање 
наставе ученика из осетљивих група.

Школа прати ученике под ризиком од напуштања и 
предузима мере у сарадњи са доитељима.

Извештај о раду за школску 2018/19. годину 229



7. Реализација планова

Стандарди
квалитета Индикатори Коментари Процена

остварености

осетљивих
група.

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани 
приступ/индивидуални образовни планови за ученике
из осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима.

Кроз рад додатне, допунске и индивидуалне наставе 
школа посвећује пажњу напредовању сваког ученика.

4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/
активности за подршку учењу за ученике из осетљивих 
група.

Школа води рачуна о сваком детету и поступа у складу са 
њиховом израженом индивидуалношћу.

4.3.5. Школа има успостављене механизме за 
идентификацију ученика са изузетним способностима 
и ствара услове за њихово напредовање 
(акцелерација; обогаћивање програма).

Кроз индивидуалну наставу, додатни рад, мастер класове, 
концерте и јавне наступе, такмичења, учешће у раду 
оркестара на нивоу земље и европе , задовољавају се 
потребе ученика који остварују висока постигнућа.

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и
појединцима у подршци ученицима из осетљивих 
група и ученицима са изузетним способностима.

Школа сарађује са институцијама које стипендирају 
талентоване и надарене ученике, истакнутим уметницима
(концерти и мастер класови) и професорима музичких 
академија  на такмичењима и у  раду оркестара.

Табела 7.2.3-7: Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – методологија самовредновања

ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ

Анализирање документације:
Планови рада наставника, планови додатне, допунске, припремне наставе, педагошке свеске, записници већа, евиденција о 
похвалама и наградама ученика, евиденција о стипендирању ученика, одржани мастеркласови, концерти, предавања, радионице, 
извештаји рада тимова (подршка ученицима, сарадње са породицом, професионалног информисања и каријерног вођења, 
здравствене заштите, заштите и безбедности ученика...), Ученичког парламента, Годишњи извештај о раду школе, Летопис школе, 
Правилници, протоколи, програми манифестација, концерата, такмичења...
Анкетирањем и разговорима са ученицима, родитељима и наставницима.

230 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Тимови

Табела 7.2.3-8: Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – закључци

Одлука о
евалуацији са

образложењима
и доказима

4.1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима.
Сви индикатори су задовољени, али на њима треба наставити са радом.  Обезбедити што већу транспарентност
свих информација важних за ученике и родитеље (сајт школе) и интензивирати упознавање родитеља, ученика и
наставника о свему што школа предузима у области подршке ученицима. Недовољна информисаност се показала
у рзултатима анкетирања, тако да одређени подаци добијени на тај начин, нису значајно утицали на процену
самовредновања. Наставити са активностима у циљу повећања просторног капацитета школе.

Од укупно 6 индикатора, 5 је на изузетно високом нивоу. Интензивирати активности на остваривању индикатора
4.1.1. Укупна процена остварености овог стандарда квалитета је 90%.

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика.
Школа континуирано ради да професионалном информисању и  развоју  ученика.  Богата понуда ваннаставних
активности даје могућности ученицима за успешнији професионални развој у области културе и уметности. Са
друге стране, недостаје квалитетнија понуда послодаваца на нивоу града, са чијим би се радом у области у којој се
школују, упознали наши ученици, што би им значајно помогло у плановима за будућност. 
Реализација  уписа  ученика  у  СМШ је  у  складу  са  реформама  средњег  и  високог  образовања  тј.  најављеном
ограниченом проходношћу ученика средњих стручних и уметничких школа за упис на факултете. Најважнији циљ
основног музичког образовања је развој љубави према квалитетној музици и култури и неговање правих људских
вредности,  што  је  и  мото  наше школе  Музиком негуј  човека у  себи.  У наредном периоду  школа  ће се  више
ангажовати у стварању услова за професионални развој ученика који неће настављати школовање на музичким
акдемијама.

Од укупно  4 индикатора, 3 су на високом нивоу, али на остваривању стандарда 4.2.4 треба много више радити,
па је оствареност стандарда 70 %

4.3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група.

Специфичност школовања у музичким школама јесте управо у чињеници што својом организацијом и начинима
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рада омогућава задовољавање потреба и циљева за напредовањем сваког ученика. Многобројне активности у
школи,  као  и  сарадња  са  организацијама,  удружењима  и  институцијама  у  земљи  и  иностранству  доприноси
квалитетнијем развоју и високим образовним постигнућима наших ученика. Школа се мора више отворити, тј.
створити услове за школовање деце из осетљивих група (слепа и слабовида, телесно-инвалидна деца....).

Свих 6 индикатора су на завидном нивоу остварености, али се мора више радити на подизању квалитета, па је
укупна процена остварености стандарда квалитета  70 %

КЉУЧНЕ СНАГЕ

4. Богатство програма наставних и ваннаставних активности;
5. Изузетно висока образовна постигнућа ученика и резултати на такмичењима;
6. Сарадња са културним установама у граду и шире;
7. Сарадња са музичким академијама;
8. Заједничке активности и пројекти са  невладиним организацијама и здравственим установама;

КЉУЧНЕ
СЛАБОСТИ

- Недовољно транспарентан рад школе у области васпитног деловања;
- Недовољни просторни капацитети;
- Недовољно упознавање ученика са светом рада због смањене понуде на нивоу града за област музичке 

културе и уметности;
- Нису створени услови за школовање ученика са инвалидитетом.

ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ Оствареност стандарда је на доњој граници нивоа 4

Табела 7.2.3-9: Акциони план за унапређење квалитета рада школе у области ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Наставити са свим активностима предвиђеним Програмом подршке ученицима.
Станда

рди 
Индика

тори
Мере унапређења

Активности
Носиоци

активности

4.1.
4.1.1.
4.1.2

1.Упознавање свих актера школе о плану и реализацији тима 
за подршку ученицима.

Педагог
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Тимови

Станда
рди 

Индика
тори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности

2.На сајту школе ажурирати податке за нову школску годину 
(календар рада, писаних провера знања и критеријуме 
оцењивања) 

Помоћник директора школе

3.Обезбедити опрему за  још једну мултимедијалну учионицу Директор

4.Систематизовати нотне материјале и књиге и сместити у 
одређен привремени простор за нототеку, фонотеку и 
библиотеку 

проф. Тијана Читаковић 
Шефови одсека
Шеф рачуноводства
Директор

5. Интензивирати сарадњу са градом у пројекту повећања 
просторног капаитета школе.

Директор
Школски одбор

4.1.4.

6.Предавања/трибине на тему „Родитељ - промотер свог 
занимања“

Директор
Родитељ
Педагог

7. Предавања/трибине на тему „Пут музичара од школовања 
до света рада“

Директор
Некадашњи ученици школе – личности са 
оствареном успешном каријером у домену свог 
професионалног деловања ( не искључиво 
музичари)
Студенти – бивши ученици школе

8.Донаторство родитеља – набака опреме и наставних 
средстава

Директор
Родитељ
Секретар

4.1.5.
9.2 посете културним и уметничким догађајима у Београду 
(позориште, опера..)

Ученици
Директор
Шеф рачуноводства
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Станда
рди 

Индика
тори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности

4.2. 4.2.4.

10.Израда личних планова професионалног развоја ученика 
СМШ

Педагог
Наставник грађанског васпитања
Ученици
Спољни сарадници (Тржиште рада)

11.Часови замењених улога (ученик-наставник, средњошколац
– основац, вршачка помоћ...)

Наставници
Ученици

1. 12. Концерт поводом Дана заљубљених
Наставници
Ученици

13.Ученици СМШ – промотери музичке школе у основним 
школама на нивоу града

Директор
Наставници
Ученици
Педагог

14. Анализа програма за младе на нивоу града и укључивање 
ученика наше школе

Директор
Директори основних и средњих школа
Уредник креативно образовног програма у ЦЗК
Особа задужена за област културе града Ваљева

4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

15.У промотивни материјал и Правилник о упису ученика у 
ОМШ унети подршку школе намењену ученицима из 
осетљиих група

Директор
Секретар
Шефови одсека
Педагог

16.Прикупљање понуда за набавку рампе за инвалиде
Директор
Секретар
Шеф рачуноводства

4.3.5. 17. Консултације са ЗМБПС у циљу доношења заједничког 
става по питању рада са ученицима према ИОП 3

Директор 
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Тимови

Станда
рди 

Индика
тори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности

4.3.6.

18.Анализа могућности школовања лица са инвалидитетом по 
инструментима

Директор
Наставници
Представници удружења инвалидних лица

19. Промотивни концерт школе намењен деци и особама са 
инвалидитетом

Директор
Наставници
Удружења особа са посебним потребама
Инвалидна лица Ученици

20. Планирање уписа ученика из осетљивих гупа за наредну 
школску годину

Педагошки колегијум

Септембар  2019.

Координатор Тима за самовредновање рада школе,
Виолета Огњеновић, педагог школе

в) Тим за професионални развој

Састав тима:

 Славиша Јездимировић, помоћник директора – координатор
 мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
 Милица Продановић, клавирски одсек 
 мр Снежана Стевановић, гудачки одсек
 Никола Јанковић, одсек хармонике
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 Милош Поповић, одсек гитаре
 Слободанка Васиљевић Љујић, одсек дувача
 Теодора Пешев Ђурђевић, одсек певача 
 Милица Степановић Баба-Милкић, теоретски одсек
 Слађана Крстић, општеобразовна настава
 Јелена Бранковић, ИО Лајковац
 Тијана Станојевић, ИО Мионица

Сарадници у реализацији плана:

Наставници, професори музичких академија, реализатори акредитованих програма стручног усавршавања од стране ЗУОВ-а, уметници 
извођачи, културне институције Србије, музичке школе у Србији и региону.

Делокруг рада:

Унапређивање квалитета рада школе, процеса наставе и учења, компетенција наставника, васпитно-образовног нивоа ученика.

Табела 7.2.3-10: Стручно усавршавање у установи

Назив активности Датум

„Улога педагога у музичкој школи и значај музичког образовања за разој деце“ - предавање 07. 09. 2018.

Концерт: „Школско звонце звони за најмлађе“ 10. 09. 2018.

ЦЗК Ваљево: „Концерт породице Мирковић“ 10. 09. 2018.

“Музика свих генерација”-концерт 10. 09. 2018.

„Вођење документације о раду наставника корепетиције“ 14. 09. 2018.

Седница Наставничког већа 16. 09. 2018.

Образовни системи Немачке и Србије – перспективе и паралеле 17. 09. 2018.

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода 18. 09. 2018.
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Тимови

Назив активности Датум

Извођење опере „Дидона и Енеј“ за ученике другог разреда основних школа 20. 09. 2018.

Извођење опере „Дидона и Енеј“ у сарадњи са Гимназијим Ширер из Пфафенхофена, Центар за културу Ваљево 21. 09. 2018.

Боравак у Пфафенхофену и концерти у Минхену и Пфафенхофену, извођење опере „Дидона и Енеј“ 23. 09. 2018.

Одбрана докторске дисертације Атиле Сабо: „Посттонални контекст и наративна функција хармонског језика у музици Шостаковича, Хиндемита и 
Бартока“

30. 09. 2018.

"Мој први концерт" у оквиру Дечје недеље – Промотивни концерт 05. 10. 2018.

Концерт добродошлице 05. 10. 2018.

„Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета“, К1П3, Кат.бр. 957 06. 10. 2018.

Јавни наступ Небојше Ристић 10. 10. 2018.

Отварање концертне сезоне „Сва лица музике“ „Концерт добродошлице“ 11. 10. 2018.

Актив клавирског одсека 12. 10. 2018.

Јавни наступ гуд.оркестра Феникс 12. 10. 2018.

Концерт Добродошлице, наступ триа МиСС 12. 10. 2018.

Студијско путовање у Праг и Будимпешту 20. 10. 2018.

"Удах издах звука", концерт Наде КолунџијеСала МШ "Живорад Грбић" Ваљево 25. 10. 2018.

Припрема ученика за Републичко такмичење солфеђа и теоретских предмета, Категорије: Солфеђо иТеорија музике 01. 11. 2018.

„Ја и даље држим час“, свечана прослава Дана просветних радника“ 08. 11. 2018.

Предавање: Психологија и музика – Бојана Вујић 09. 11. 2018.

Концерт добродошлице 10. 11. 2018.

Међупредметне компетенције и предузетништво – Марија Миловановић 15. 11. 2018.
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Назив активности Датум

Семинар Вере Огризовић Правилно седење, позиција тела при држању инструмнетна у току вежбања и јавног наступа као и рад на основним 
елементима музике у интерпретацији дела 

22. 11. 2018.

Семинар Вере Огризовић Правилно седење, позиција тела при држању инструмнетна у току вежбања и јавног наступа као и рад на основним 
елементима музике у интерпретацији дела 

24. 11. 2018.

Концерт „Флаута увек и свуда“ 26. 11. 2018.

Концерт и семинар музичког центра за едукацију Проф М. Богића 29. 11. 2018.

„Музиком до светлости“ (радионица и концерт) – А.Новаковић, А. Божић и А. Мирковић 03. 12. 2018.

Трибина: „Наркоманија“ – ЗЗЈЗ (Александра Филиповић) 05. 12. 2018.

Трибина о превенцији психоактивних супстанци „Школа ДА, дрога НЕ“ – ЗЗЈЗ 05. 12. 2018.

„Састанак на жици“ Концерт школа „Живорад грбић“ и МШ „Фран Корун Кожељски“ 07. 12. 2018.

Концерт Новосадског квартета гитара 08. 12. 2018.

Образовни системи Словеније и Србије – перспективе и паралеле 08. 12. 2018.

Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Категорија: Солфеђо и Теорија музике 08. 12. 2018.

Концерт: „Затварање ВАРТ-а“ 09. 12. 2018.

Такмичење гитаре у Ваљеву ВАРТ 10. 12. 2018.

Огледни час теоретског одсека “Аналитичко слушање музике” 11. 12. 2018.

Семинар Срђана Сретеновића/ ФМУ- Београд 12. 12. 2018.

Огледни час теоретског одсека “Аналитичко слушање музике” 13. 12. 2018.

Представљања одсека Средње музичке школе 13. 12. 2018.

Концерт ученика ИО Мионица, Основна школа у Брежђу 17. 12. 2018.

Новогодишњи концерт гудачког одсека, ученика нижих разреда ОМШ, Ваљевска гимназија 21. 12. 2018.
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Тимови

Назив активности Датум

Такмичење” Славенски” 21. 12. 2018.

Јавни час дувачког одсека 24. 12. 2018.

Концерт Музичког забавишта и Припремног разреда "Зимска чаролија" 24. 12. 2018.

Новогодишњи конц. клавирског одсека 25. 12. 2018.

Новогодишњи концерт гудачког одсека, ученика СМШ, Модерна галерија, Ваљево 25. 12. 2018.

Презентација Правилника о стандардима квалитета рада установе 25. 12. 2018.

„Новогодишњи концерт Музичког забавишта и Припремног разреда“ 25. 12. 2018.

Новогодишњи концерт гудачког одсека, ученика виших разреда ОМШ, Ваљевска гимназија 26. 12. 2018.

Техничка смотра гудача 26. 12. 2018.

Новогодишњи концерт: „Као на филму“ 27. 12. 2018.

Новогодишњи концерт ученика ИО у Мионици 28. 12. 2018.

Извештај проф. Милице Продановић са семинара „Ученичко предузетништво” 31. 12. 2018.

Семинар професора Матеја Зупана 13. 01. 2019.

Дан општине Мионица – концерт 14. 01. 2019.

Семинар проф. Наташе Митровић 16. 01. 2019.

Музика Ваљевских академаца, Никола и Јована, Ваљевска Гимназија 17. 01. 2019.

Светосавска академија Ученици ИО Мионица 25. 01. 2019.

Светосавски концерт 27. 01. 2019.

Огледни час гудачког одсека 31. 01. 2019.

Стручно предавање: „Допунска настава у функцији смањења осипања ученика“ 31. 01. 2019.

Радионица хармонике Данијела Ракић 11. 02. 2019.
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Назив активности Датум

Извештај проф. Милице Продановић са семинара „Достигнућа младих у Србији – ДMуС” 19. 02. 2019.

Презентација предлога новог Плана наставе и учења у ОМОВ 19. 02. 2019.

21. Међународни сусрети флаутиста: „Тахир Куленовић“ 21. 02. 2019.

21. Међународни сусрети флаутиста: „Тахир Куленовић“ Концерт Триа „Аура“ 21. 02. 2019.

21. Међународни сусрети флаутиста: „Тахир Куленовић“ „Концерт лауреата“ 24. 02. 2019.

Преслушавање кандидата за Фестивал музичких школа 28. 02. 2019.

Међународно такмичење: „Петар Коњовић“, Категорија: Солфеђо и Теорија музике 01. 03. 2019.

„Осмомартовска честитка Музичког забавишта“ 06. 03. 2019.

Актив клавирског одсека 08. 03. 2019.

17. такмичење младих солфеђиста, Пожаревац 09. 03. 2019.

Концерт: „Арс футура“- трио хармоника 11. 03. 2019.

Меморијал Душан Протић 2019.МШ Лисински 14. 03. 2019.

Међународно такмичење Сирмиум – Сремска Митровица 15. 03. 2019.

Клавирско школско такмичење 22. 03. 2019.

Међународно такмичење из гитаре у Бијељини 23. 03. 2019.

Концерт ученика земунске и ваљевске школе хармоникаша: Прича о хармоници 26. 03. 2019.

Мастер клас проф. Монике Скалар 26. 03. 2019.

Радионица хармоника Данијела Ракић 26. 03. 2019.

„Пролећни концерт“ 26. 03. 2019.

Концерт ученика земунске и ваљевске школе хармоникаша: Прича о хармоници 27. 03. 2019.

Семинар Срђана Сретеновића –ФМУ Београд 27. 03. 2019.
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Огледни час: Артикулација као изражајно средство извођача 29. 03. 2019.

Републичко такмичење категорија: флаута 04. 04. 2019.

Унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе 04. 04. 2019.

Фестивал Словенске музике, „Руски дом“ Београд 05. 04. 2019.

Међународно такмичење: „Петар Коњовић“, Категорија: Солфеђо 06. 04. 2019.

Међународно такмичење: „Петар Коњовић“, Категорија: Теорија музике 06. 04. 2019.

Огледни час теоретског одсека “Аналитички приказ Мокрањчеве Девете руковети” 08. 04. 2019.

ЦЗК Ваљево, Концерт ваљевских хорова: „У сусрет Хорфесту“ 08. 04. 2019.

Инструмент у сликама – угледни час 12. 04. 2019.

Стручни скуп „Мокрањчеве руковети“, Предавач: др ум. Драгана Јовановић – ФМУ Београд 12. 04. 2019.

„4. Хорфест“ 12. 04. 2019.

„4. Хорфест“, Концерт хора цркве Светог Николаја Мирликијског – Ниш 12. 04. 2019.

Такмичарски део и концерт награђених учесника првог дана ХорФеста 13. 04. 2019.

Такмичарски део и концерт победника другог дана ХорФеста 14. 04. 2019.

Такмичење гудача „Ђорђевић“, Београд 17. 04. 2019.

"Мој први концерт" 19. 04. 2019.

Инструменти међу сликама, Промотивни концерт инструмената 19. 04. 2019.

Међународно такмичење гудача Ниш 19. 04. 2019.

Стручни семинар: „Прати, процени и објективно оцени“ 20. 04. 2019.

„Ускршњи концерт“ 23. 04. 2019.

Пролећни концерт 26. 04. 2019.
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Назив активности Датум

Едукативна радионица Васила Хаџиманова и Ивана Илића „Научимо како се слуша џез“ 10. 05. 2019.

“Мој први концерт” 10. 05. 2019.

Такм.клавирских дуа-Врњачка бања 11. 05. 2019.

Солистички концерт Јане Рашић, Модерна галерија 13. 05. 2019.

Предавање и радионица на тему психологија музике 14. 05. 2019.

Солистички концерт Софије Живић, Ваљевска Гимназија 14. 05. 2019.

Међународно такмичење гитариста у Источном Сарајеву 15. 05. 2019.

„Јазз фест“ ЦЗК Ваљево 16. 05. 2019.

Инструмент у сликама – угледни час 17. 05. 2019.

Пут од златних степеница, гудачки оркестар ОМШ "Живорад Грбић" 17. 05. 2019.

Јавни наступ гуд.оркестра ОМШ 19. 05. 2019.

65. година рада школе: „Концерт лауреата“ 20. 05. 2019.

Дан школе – Свечана додела диплома најбољим ученицима и професорима 20. 05. 2019.

Школско такмичење дувачког одсека 20. 05. 2019.

Концертна делатност наставника: 65. година рада школе: „Концерт најмлађих“ 21. 05. 2019.

ЦЗК Ваљево, 65. година рада школе: „Велики концерт“ 22. 05. 2019.

Концерт издвојених одељења Дан школе 23. 05. 2019.

4. Међународно такмичење гудача: „Златне степенице“ 24. 05. 2019.

65. година рада школе: Концерт „Гудачи Светог Ђорђа“ 24. 05. 2019.

Семинар проф. Данијеле Милутиновић Ненић 25. 05. 2019.

4. Међународно такмичење гудача: „Златне степенице“, „Концерт победника“ 26. 05. 2019.
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Концерт клавирског одсека 29. 05. 2019.

Промотивни концерт Ио Мионица у Центру за културу Мионица 31. 05. 2019.

Школско такмичење гудача 31. 05. 2019.

Промотивни концерт ученика ИО у Мионици Основна школа у Брежђу 03. 06. 2019.

Концерт теоретског одсека упоредног клавира средње сколе 07. 06. 2019.

Стручно предавање „Школски програм и планирање наставе” 20. 08. 2019.

Концерт Градског хора “Абрашевић” 29. 08. 2019.
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Табела 7.2.3-11: Стручно усавршавање ван установе

Назив теме и облика стручног усавршавања Датум

Госпојински сусрети црквених хорова 15. 09. 2018.

3 концерта у Минхену и Пфафенхофену за оперу „Дидона и Енеј“ 22. 09. 2018.

Концерт триа МиСС у Пфафенхофену 24. 09. 2018.

Одајмо почаст србским јунацима "Србинда"Концерт одржан у Ваљевској гимназији 24. 09. 2018.

Извиђење опере „Дидона и Енеј“ у сарадњи са немачком гимназијом Шинлер-Пфафенхофен у свечаној сали Православне цркве у Минхену 25. 09. 2018.

Извиђење опере „Дидона и Енеј“ у сарадњи са немачком гимназијом Шинлер-Пфафенхофен у свечаној сали Гимназије 27. 09. 2018.

На основу истраживачког рада одобрена је тема докторске дисертације под називом "Могућност имплементације концепта отворености на 
постојеће теоријске платформе методике наставе у српској виолинској педагогији" и тиме стечено звање докторанда

03. 10. 2018.

"Стих, музика и ситнице за дечје срећно лице", концерт у оквиру Дечје недеље, Народна библиотека Осечина 04. 10. 2018.

Истраживачки пројекат повезан са израдом докторске дисертације 04. 10. 2018.

Концерт Интермецо квартета у организацији Nymbus Art, подржан од Министарства културе. „Трагом српске гитаре“ са проф Урошем 
Дојчиновићем, Нови Сад.

04. 10. 2018.

„Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета“, К1П3, Кат.бр. 957 06. 10. 2018.

НС гитар квартет, концерт у Бања Луци, Бањски двор 13. 10. 2018.

Пројекат „Музика деци“, концерт триа „Аморозо“, хол Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац 17. 10. 2018.

Концерт Интермецо квартета у организацији Nymbus Art, подржан од Министарства културе. „Трагом српске гитаре“ са проф Урошем 
Дојчиновићем, Суботица

18. 10. 2018.

Интернационално такмичење флаутиста, Варна, Бугарска 21. 10. 2018.

Такмичења ван земље (Литванија Вилниус,2 такмичења) 26. 10. 2018.

Интернационални фестивал гитаре у Источном Сарајеву 27. 10. 2018.
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Назив теме и облика стручног усавршавања Датум

12. Међународни скуп "Српски језик, кнјижевност, уметност", Крагујевац. Објављен рад у Зборнику научних радова: "Нове матрице 
ванинституционалних оквира музичке педагогије" (стр. 191-199) (М-14 категорија) 

01. 11. 2018.

Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета, Категорија: Солфеђо и Теорија музике 01. 11. 2018.

Концерт Интермецо квартета у организацији Nymbus Art, подржан од Министарства културе. „Трагом српске гитаре“ са проф Урошем 
Дојчиновићем, Лесковац

09. 11. 2018.

Хуманитарни концерт хармоникаша Душана Секулића 15. 11. 2018.

„Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“ 18. 11. 2018.

Концерт ученика лајковачког одељења МШ „Живорад Грбић“ поводом отварања новог објекта вртића „Лептрић“ у Лајковцу 22. 11. 2018.

Такмичења ван земље Аустрија Грац 24. 11. 2018.

Концерт „Флаута увек и свуда“ 26. 11. 2018.

Обука за школског координатора у систему „есДневник” 28. 11. 2018.

Концерт “Маријиним степеницама” 30. 11. 2018.

„Достигнућа младих у Србији – ДмуС“, К1, П3, Кат.бр. 393 30. 11. 2018.

„Музиком до светлости“ (радионица и концерт) – А.Новаковић, А. Божић и А. Мирковић 03. 12. 2018.

Концерт Интермецо квартета у организацији Nymbus Art, подржан од Министарства културе. „Трагом српске гитаре“ са проф Урошем 
Дојчиновићем, Сремска Митровица

05. 12. 2018.

Концерт „Флаута увек и свуда“ 06. 12. 2018.

V BitlVania Концерт квартета Жиксовци, под руководством Милене Мартинов Стојковић у холу Дома Културе, Ваљево 10. 12. 2018.

Наступ трија Аморозо у Ваљевској библиотеци 13. 12. 2018.

Пето такмичење флаутиста „Славенски“ Београд 13. 12. 2018.

Концерт Градског хора „Абрашевић“ 14. 12. 2018.

Концерт симфонијског оркестра Академије уметности у Новом Саду 16. 12. 2018.
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Такмичење гудача „Art of strings by Lazar Miletić“ у КрагујевцуФилиповић Калина; Емилија Крунић;Анђелина НиколићМузеј града Крагујевца 16. 12. 2018.

Концерт триа МиСС у Лајковцу 21. 12. 2018.

Концерт ученика у Ваљевској гимназији 21. 12. 2018.

Мастер клас Бењамина Цирфогела 21. 12. 2018.

Новогодишњи концерт малих гудача у Гимназији 21. 12. 2018.

„11. Клавирско такмичење Славенски“ - Београда 21. 12. 2018.

Новогодишњи концерт гудача средње школе у Модерној галерији 24. 12. 2018.

Концерт гудача СМШ у Модерној галерији 25. 12. 2018.

Новогодишњи концерт гудачког одсека, ученика виших разреда ОМШ, Ваљевска гимназија 26. 12. 2018.

Новогодишњи концерт ИО МионицаНаступале: Вујић Ана и Вујић Нела 28. 12. 2018.

Концерт трија „Аморозо“ 29. 12. 2018.

Свечаност поводом отварања Улице Отвореног срца у Лајковцу 29. 12. 2018.

Новогодишњи концерт „Музичка честитка“ Трио Аморозо- Концерт у Биоскопској сали КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац 30. 12. 2018.

Приказ дигиталних уџбеника издавачких кућа „Клет“, „Нови логос“ и „Фреска“ 16. 01. 2019.

Концерт Николе Тодоровића и Јоване Којић 17. 01. 2019.

Концерт студената виолончела ФМУ, Класа Срђана Сретеновића. Наступале:Емилија Крунић и Калина Филиповић 19. 01. 2019.

Солистички концерт Ј.С.Бах: Голдберг варијације у великој сали мш Мокрањац у Београду 19. 01. 2019.

Светосавска академија 25. 01. 2019.

Светосавски концерт Дечијег црквеног хора “Хаџи Рувим” 28. 01. 2019.

Концерт гитаристе Натавута Ратанакарна 01. 02. 2019.

„XVI Mеђународно такмичење Даворин Јенко“ - Београда 01. 02. 2019.
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Истраживачки пројекат о обрађеним поглавлјима докторке дисертације 04. 02. 2019.

Солистички концерт Ј.С.Бах: Голдберг варијације у великој сали Скц-а, у Београду 07. 02. 2019.

Фестивал савремене музике „Reconstruction“ Београд 09. 02. 2019.

Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ Ваљево 21. 02. 2019.

Класик Арт Шабац 24. 02. 2019.

Такмичење гитаре у Шапцу 24. 02. 2019.

Међународно такмичење „Даворин Јенко“- Београд 04. 03. 2019.

Концерт трија Аморозо у Културном центру младих у Пожеги 07. 03. 2019.

9. отворено такмичење „Бинички“, Београд 09. 03. 2019.

Међународни Гитар арт фестивал Гитара за све 10. 03. 2019.

СЕЛФИ онлајн обука за директоре, стручне сараднике и школске координаторе, „SELFIE 2018-2019“ 11. 03. 2019.

Гитар арт фестивал Београд 12. 03. 2019.

Такмичења ван земље Славонски Брод, Хрватска 2 ученика 14. 03. 2019.

„Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе“ 15. 03. 2019.

9. такмичење „Бинички“ 16. 03. 2019.

Меморијал “Душан Протић“- Београд 16. 03. 2019.

Међународно такмичење Бијељина 24. 03. 2019.

Концерт Интермецо квартета на Пољопривредном факултету 28. 03. 2019.

Концерт ученика земунске и ваљевске школе хармоникаша у МШ „К.Манојловић“ у Земуну 29. 03. 2019.

Наступ хора „Емануил“ на балу Авијатичара 29. 03. 2019.

„SELFIE 2018-2019, session 2"-анкета 29. 03. 2019.
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Такмичење хармоникаша Београдски фестивал 31. 03. 2019.

6. такмичење: „Корнелије“, Београд 01. 04. 2019.

„II Међународно такмичење флаутиста Миодраг Азањац“ - Београд 01. 04. 2019.

Приказ уџбеника издавачке куће „Бигз“ 02. 04. 2019.

 „Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије“ - Београда 02. 04. 2019.

Војвођански фестивал гитаре 05. 04. 2019.

Фестивал Словенске музике, „Руски дом“ Београд 05. 04. 2019.

Дан Рома (Центар за културу) 08. 04. 2019.

ЦЗК Ваљево, Концерт ваљевских хорова: „У сусрет Хорфесту“ 08. 04. 2019.

„Woodwind & Brass Међунродно натјецање пухача, Глазбена школа у Вараждину“ 08. 04. 2019.

Приказ уџбеника издавачке куће „Вулкан“ 10. 04. 2019.

Стручни скуп „Мокрањчеве руковети“, Предавач: др ум. Драгана Јовановић – ФМУ Београд 12. 04. 2019.

Такмичења хармоникаша: Угљевик, БиХ 12. 04. 2019.

„Инструмент у сликама“ 12. 04. 2019.

Републичко такмичење ЗМБШС 13. 04. 2019.

8. Фестивал гудача Шабац 14. 04. 2019.

Такмичење хармоникаша Мех фест 15. 04. 2019.

Међународно такмичење „Петар Стојановић“- Уб 17. 04. 2019.

Такмичење гудача „Ђорђевић“, Београд 17. 04. 2019.

Концерт Барокног витража („Барок у сусрету са Моцартом“) у сали културног центра Раковица 19. 04. 2019.

Стручни семинар: „Прати, процени и објективно оцени“ 20. 04. 2019.
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Назив теме и облика стручног усавршавања Датум

Концерт “У сусрет Васкрсу” 21. 04. 2019.

Међународно такмичење у Нишу 22. 04. 2019.

Такмичења хармоникаша: Пула, Хрватска 25. 04. 2019.

Огледни час у Музеју: „Инструменти у сликама” за ученике основних школа 26. 04. 2019.

Међународно такмичење „Петар Коњовић“ Београд 04. 05. 2019.

63. Фестивал Музичких школа Србије у Параћину 07. 05. 2019.

Међународно такмичење „Петар Коњовић“ Београд 07. 05. 2019.

Пролећни концерт Камерног хора “Емануил” 08. 05. 2019.

63. Фестивал Музичких школа Србије у Параћину 09. 05. 2019.

21. Регионално такмичење талентованих ученика средњих школа по научним дисциплинма 11. 05. 2019.

Републичко такмичење у Новом Саду 11. 05. 2019.

Мајске музичке свечаности Бијељина 12. 05. 2019.

Џез концерт Немања Николић квартет,Bow Lence Brass Band & Kontext Jazzy kids 12. 05. 2019.

Солистички концерт Јане Рашић, Модерна галерија 13. 05. 2019.

Солистички концерт Софије Живић, Ваљевска Гимназија 14. 05. 2019.

Меморијал Аца Панић, Младеновац 15. 05. 2019.

Jovan Torbica & Larry Lofquist duo (AUS) – 35. Jazz fest Ваљево 16. 05. 2019.

Uroš Spasojević Project – 35. Jazz fest Ваљево 16. 05. 2019.

6. такмичење „Корнелије“, Београд 17. 05. 2019.

Драган Ћалина квартет – 35. Jazz fest Ваљево 17. 05. 2019.

Душко Гојковић&Big bend RTS – 35. Jazz fest Ваљево 17. 05. 2019.
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Назив теме и облика стручног усавршавања Датум

Огледни час у Музеју: „Инструмент у сликама” 17. 05. 2019.

Dimitrije Vasiljević New York Kvartet(USA) – 35. Jazz fest Ваљево 18. 05. 2019.

Sebastien Giniaux kvintet(FRA) – 35. Jazz fest Ваљево 18. 05. 2019.

Такмичење хармоникаша у Смедереву 18. 05. 2019.

Shalos(ISR) – 35. Jazz fest Ваљево 19. 05. 2019.

ЦЗК Ваљево, 65. година рада школе: „Велики концерт“ 22. 05. 2019.

Такмичење хармоникаша Еуфонија Нови Сад 23. 05. 2019.

Такмичење "Млади виртуоз" - Коњовић, Београд 24. 05. 2019.

Такмичење гитаре у Зворнику 25. 05. 2019.

Такмичење гудача „Златне степенице“, Ваљево 25. 05. 2019.

ЗГИТАР, Зворник 26. 05. 2019.

Концерт КУД “Абрашевић” 26. 05. 2019.

Циклус онцерата „Инструмент у сликама“ 31. 05. 2019.

62. Републичко такмичење талентованих ученика средњих школа по научним дисциплинама 01. 06. 2019.

Концерт триа МиСС у Лајковцу 02. 06. 2019.

Промотивни концерт ученика ИО у Мионици Основна школа у Брежђу 03. 06. 2019.

Концерт Алекасндре Мохорко (харфа) 08. 06. 2019.

Међународно такмичење хорова “Леге артис” Тузла 08. 06. 2019.

Солистички концерт Бојане Вујић 11. 06. 2019.

Фестивал Чело тон у Београду, концерту у Галерији Миодрага В. Богића 15. 06. 2019.

НС гитар квартет, концерт у Новом Саду, Свилара 17. 06. 2019.
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Назив теме и облика стручног усавршавања Датум

Концерт Мина Алексић – виолина и Јована Раковић – клавир 19. 06. 2019.

Концерт полазника Школе клавира, Народна библиотека Осечина 20. 06. 2019.

Концерт Барокног витража у Библиотеци Града Београда 21. 06. 2019.

Концерт камерног дуа „Синергос“ 26. 06. 2019.

Концерт гитаристе Момчила Александрића 27. 06. 2019.

Пројекат „Sovico in musica“ 28. 06. 2019.

Семинар: Реализација наставе историје усмерене ка исходима учења за основне и средње школе 04. 07. 2019.

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења 09. 07. 2019.

Наступ триа МиСС у Коцељеви 18. 08. 2019.

Охридски хорски фестивал 22. 08. 2019.

ВАУС летња школа хармонике Зоран Ракић 23. 08. 2019.

Концерт хармонике „Иза звука“ у оквру ВАУС-а – Трио „Шарм“ (Русија), Михајло Живојиновић, Алекса Мирковић 23. 08. 2019.

Предавање др Љубомира Лукића „Хармоника за све“ – Народни музеј Ваљево 24. 08. 2019.
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Табела 7.2.3-12: Број стечених бодова на стучном усавршавањима

Одсек: клавирски

Наставник Душан Марковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 28

ван установе 82

Наставник Јелена Мирковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 44

ван установе 79

Наставник Оливера Меанџија

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 2

ван установе 77

Наставник Тијана Станојевић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 77

ван установе 71
Одсек: гудачки
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Наставник Даница Крунић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 282

ван установе 412

Наставник Лука Марковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 96

ван установе 150

Наставник Љиљана Јовановић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 89

ван установе 129

Наставник Милена Броћовић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 32

ван установе 10

Наставник Милена Мартинов Стојковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 212
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ван установе 60

Наставник Снежана Стевановић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 153

ван установе 116
Одсек: гитарски

Наставник Лука Јездић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 30

ван установе 61

Наставник Милош Поповић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 23

ван установе 54
Одсек: хармоникашки

Наставник Душица Тимотић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 48

ван установе 161

Наставник Јелена Бранковић
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Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 24

Наставник Никола Јанковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 14

ван установе 3

Наставник Славиша Јездимировић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 22

ван установе 43
Одсек: дувачки

Наставник Андрија Мирковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 50

ван установе 99

Наставник Ђорђе Маринковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 67

Наставник Жељко Русиновић
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Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 68

ван установе 18

Наставник Мина Чкојић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 72

ван установе 88

Наставник Слободанка Васиљевић Љујић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 111

ван установе 171
Одсек: теоретски

Наставник Ана Томић Кондић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 102

ван установе 34

Наставник Јадранка Обрадовић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 123

ван установе 28
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Наставник Милица Степановић Баба-Милкић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 139

ван установе 228

Наставник Светлана Ненезић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 108

ван установе 45

Наставник Тамара Милосављевић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 136

ван установе 45

Наставник Теодора Дамњановић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 18

ван установе 16

Наставник Тијана Читаковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 72

ван установе 60
Одсек: општеобразовна настава СМШ
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Наставник Ана Гајић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 20

ван установе 8

Наставник Марија Миловановић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 14

ван установе 49

Наставник Светлана Дујаковић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 10

ван установе 12

Наставник Светлана Ђуковић Матић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 12

ван установе 69

Наставник Слађана Крстић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 10
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ван установе 44
Одсек: стручних сарадника школе

Педагог Виолета Огњеновић

Стручно усавршавање остварено: Број сати
у установи 70

ван установе 42

Координатор Тима за професионални развој
Славиша Јездимировић

г) Тим за здравствену заштиту
Делокруг  рада: превенција  употребе  психоактивних  супстанци,  заразних  и  болести  зависности,  развијање  ментално-хигијенских

навика, здравих стилова живота, хуманих односа међу половима кроз активности намењене ученицима, наставницима и родитељима уз
помоћ стручних служби.

Табела 7.2.3-13: Извештај о раду Тима за здравствену заштиту

Месец Реализовано Носиоци активности Начин реализације Непланирано реа-
лизовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

Октобар 1. Психоактивне супстанце; 
алкохол и дејство на ЦНС

Ученици 1.разреда, 
наставник биологије

Предавање,
Постер презентација

/ /
 Усвајање знања и умења везаних за 

здраву и правилну исхрану, одржавање 
личне хигијене и хигијене животног 
простора, организација здравог режи-
ма живота, превенција заразних боле-

Новем-
бар

2. Месец борбе против 
болести зависности – 
новембар

Ученици СМШ, наставници 
биологије, психологије, 
грађанског, ОС...

Предавање,
Постер презентација

/ /
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Месец Реализовано Носиоци активности Начин реализације Непланирано реа-
лизовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

сти и болести зависности, употребе 
дрога; значај физичке активности за 
здравље;

Децем-
бар 3. Месец борбе против сиде

Црвени крст, Невладине 
организације...

Предавање / /

Јануар

4. Упознавање са 
Протоколом о поступању у 
ситуацијама коришћења 
дроге у васпитно-
образовним установама

МПНТР
 РС
Педагог

Подела Упутсва ученицима и 
ОС

/ /
 Усавршавање и развијање компетенција

наставника за превентивни рад са уче-
ницима и родитељима;

Фебруар 5. „Школа ДА, дрога НЕ“ ЗЗЈЗ Предавање / /  Усвајање знања и умења везаних за 
здраву и правилну исхрану, одржавање 
личне хигијене и хигијене животног 
простора, организација здравог режи-
ма живота, превенција заразних боле-
сти и болести зависности, употребе 
дрога; значај физичке активности за 
здравље;

 Развијање одговорности за сопствено 
здравље;

Март
6. Здрав режим живота: ис-
храна, спавање, физичке ак-
тивности

Ученици, наставник физич-
ког васпитања

Предавање / /

Април

7. Изложба ученичких радо-
ва на теме из области: 
превенције употребе дрога 
и болести зависности.

Ученици, наставници, педа-
гог

Постери, панои / /

Мај 8. Систематски прегледи 
ученика, вакцинације

Служба Дома здравља Прегледи према распореду / /
 Систематски преглед и редовна вакци-

нација обављени за ученике I и III ра-
зреда СМШ

Јун 9. Евалуација плана Директор школе Седница Наставничког већа / / Усвојен Извештај

Оствареност плана:
 Од 9 планираних активности, све су реализоване, тако да је оцена реализације плана 100 %.
 У наредном периоду јачати сарадњу школе и МУП-а у виду едукације ученика о савременим проблемима младих и друштва, од стране

стручних лица запослених у ПУ Ваљево.

Координатор Тима за здравствену заштиту
Тамара Милосављевић
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д) Тим за инклузивно образовање
У току школске 2018/2019. године није било ученика за инклузивно образовање.

ђ) Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

Чланови тима:
 Милица Продановић, клавирски одсек – координатор
 Сузана Радовановић – Перић, директор
 Славиша Јездимировић, помоћник директора
 Виолета Огњеновић, педагог
 Слађана Крстић, општеобразовна настава
 Милица Степановић Баба – Милкић, теоретски одсек
 Снежана Стевановић, гудачки одсек
 Никола Јанковић, одсек хармонике
 Милош Поповић, одсек гитаре
 Слободанка Васиљевић – Љујић, дувачки одсек
 Теодора Пешев – Ђурђевић, певачки одсек
 Јелена Бранковић, координатор ИО Лајковац
 Тијана Станојевић, координатор ИО Мионица

Приликом прављења Плана активности Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, узете су у обзир следеће полазне основе:
 извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе, који је спровео Тим за спољашње вредновање Школске управе Ваљево (5 -

6.12.2017. године);
 стандарди квалитета рада установе прописани Правилником о стандардима квалитета рада установе;
 консултације обављене на нивоу стручних већа, Педагошког колегијума и Стручног актива за развојно планирање.
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Процес унапређења квалитета образовно-васпитног рада школа је реализован кроз спровођење следећих корака:
 идентификација области у којима ће бити предузете одређене активности,
 одређивање приоритета ,
 дефинисање циљева и специфичних активности, постављање временских оквира,
 именовање носилаца конкретних активности и задужења и
 праћење реализације планираних активности и предузимање корективних активности.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

На састанцима тимова и стручних већа међусобно су усклађени садржаји Развојног плана, Школског програма и Годишњег плана рада.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Унапређен аје настава применом савремених наставних метода  и већим ангажовањем ученика.
Применом различитих метода и техника постигнута је свеобухватност праћења ангажовања и напредовања ученика у функцији даљег

учења.
Постигнуто је правилно формативно оцењивање ученика.

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Реализовањем концерата са популарном тематиком и трибина за родитеље и ученике, појачан је рад на превенцији осипања ученика.

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Лични, професионални и социјални развој ученика и интензивнија подршка ученицима из осетљивих група, постигнуто је:
 формирањем Тима за подршку ученицима,
 израдом Плана подршке ученицима и његовом транспарентношћу,
 израдом Плана припремне наставе за полагање завршних и матурских испита.
 Сарадња школе и родитеља унапређена је кроз Родитељске састанке и Састанке Савета родитеља.
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ЕТОС

Повећан је степен ефикасности приликом адаптације новопридошлих наставника и ученика на школску средину.
Појачани су међуљудски односи и повећан степен задовољства школским амбијентом.
Обезбеђена је доступност школских садржаја деци и особама са развојним сметњама.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Спроведено усклађивање самовредновања са методологијом прописаном Правилником о стандардима квалитета образовно – васпитних
установа.

Повећан степен доступности основног музичког образовања за децу из удаљених места (ИО Мионица).
Појачана  међународна  сарадња  (заједнички  концерт  са  ученицима  гимназије  из  Фафенхофена,  Немачка;  заједнички  концерт  са

ученицима МШ из Велења, Словенија).

РЕСУРСИ

Унапређен план стручног усавршавања у установи

Извештај доставила
Милица Продановић

координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
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7. Реализација планова

е) Тим за подршку ученицима

Извештај о реализацији Програма подршке ученицима МШ „Живорад Грбић“ Ваљево школске 2018/2019. године

Поред многобројних законских и подзаконских аката, смернице за овај програм налазе се у Правилнику о стандардима квалитета рада
установа, за 4. област квалитета Подршка ученицима, кроз активности планиране у односу на постављене индикаторе.

е.1) Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

4.1. Систем пружања подршке свим ученицима

4.1.1. Мере за пружање подршке ученицима у учењу

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

4.1.1.1.
Пријемни испити и иницијалне 
процене знања ученика

Наставници су складу са Правилником о полагању пријемног испита за ОМШ и СМШ, кроз одговарајући број 
бодова, изразили ниво постигнућа ученика. Сви пријављени ученици наше школе, положили су пријемни ис-
пит за упис у СМШ, као и жељене факултете. 
На почетку школске године обављена је иницијална процена знања ученика.

75%

4.1.1.2.
Планирање додатне и допунске 
наставе

На основу резултата иницијалне процене знања, као и остварених постигнућа ученика током године, реализо-
вана је додатна и допунска настава која је, на основу резултата ученика, оправдала своје циљеве. 

4.1.1.3. Припремна настава

Организована је за полагање: годишњих, матурских, разредних, поправних, пријемних испита, као и испита 
ученика који завршавају школовање у року краћем од предвиђеног. 
Извештаји о успеху ученика на крају школске године, резултати такмичења, пријемних испита, уписа на фа-
култете и анализе  истих налазе се у Годишњем извештају о раду школе.

4.1.1.4.
Транспарентност критеријума 
оцењивања за сваки предмет

Иако наставници оцењују ученике на основу критеријума које су утврдили на нивоу стручних већа, они нису 
довољно транспарентни.

4.1.1.5.
Календар писаних провера зна-
ња

На почетку школске године, усвојен је распоред писаних провера знања, објављен на огласној табли, али не и 
на интернет страници школе. Није било примедби ученика на овај распоред.

4.1.1.6. Предавања, презентације, ради-
онице

Организована су кроз рад Ученичког парламента и Тимова, у сарадњи са институцијама и организацијама из 
окружења и иностранства, у циљу васпитног и хуманог деловања на ученике и развоја метода и техника учења.
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4.1.1.7. Побољшавање услова за учење

Набављене су лампе за сталке, извршено штимовање клавира, обновљен инструментариј, окречене учионице 
и ходници, климатизоване 2 учионице.
Нереализоване су следеће активности:
- Одређивање простора и опремање мултимедијалне учионице, 
- Одређивање простора и опремање нототеке и фонотеке, 
- Одређивање простора и опремање библиотеке.

4.1.2. Мере за пружање васпитне подршке ученицима

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

4.1.2.1.
Неговање културе лепог понашања и 
хигијене

Одржане су радионице ненасилне комуникације, толеранције, андтидискриминације, здравих стилова 
живота, ученици су поштовали Правила понашања.

90%

4.1.2.2.
Неговање културе и традиционал-
них  обичаја

Кроз све активности школе, а посебно концертну делатност и предмете: етномузикологија, национална 
историја музике, српско традиционално певање.

4.1.2.3. Информисање ученика
Књига обавештења, огласне табле, страница и сајт школе, на часовима ОС, Ученичког парлам0,01 mmента, Школ-
ског одбора, преко предметних наставника.
Нема евидентираних случајева недовољне информисаности ученика, изузев критеријума оцењивања. 

4.1.2.4. Сарадња са родитељима Реализовани су општи, групни и индивидуални родитељски састанци, састанци савета родитеља. Родите-
љи су учествовали у раду стручних актива и тимова и помагали у остваривању васпитне функције школе.

4.1.2.5.
Индивидуално и групно саветовање 
ученика

Обављано по питањима развојних проблема, учења, редовности похађања наставе, професионалног ин-
формисања и каријерног вођења, здравстве заштите и безбедности.

4.1.2.6. Хуманитарни концерти и акције. Организована акција намењена деци на лечењу одељења педијатрије Ваљевске болнице.

4.1.2.7.
Бесплатна путовања, посете, котиза-
ције за такмичења

Обезбеђено бесплатно студијско путовање у Праг за двоје ученика завршног разреда СМШ, путовања у Фафенхо-
фен за чланове гудачког оркестра „Феникс“, путовање у Фафенхофен за 2 ученика СМШ у оквиру пројекта негова-
ња пријатељства средњошколаца Ваљева и Фафенхофена, мастер класови за ученике свих одсека (12), као и 
уплате учешћа ученика на такмичењима  (340.436,00 динара)...

4.1.2.8. Отворена врата Термини су истакнути у холу школе.

4.1.3. Мере подршке ученицима на основу анализе успеха и владања

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација
Примењују се све, горе наведене мере.

100%4.1.3.1.
Превенције напуштања школе од 
стране ученика

Школа је прикупљала податке о ученицима под ризиком од осипања и сарађивала са родитељима.
Осипање је значајно смањено у односу на претходне школске године и за школску 2018/19. годину
износило је за ОМШ 6, 79% (био преко 9%), а у СМШ 0%

4.1.3.2 Убрзано напредовање ученика У школској 2018/19. години, убрзано је напредовало 16 ученика ОМШ и 1 ученик СМШ.
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4.1.4. Укључивање породице/законског заступника у пружање подршке ученицима

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

Поред активности из тачке 1) и тачке 2), школа у пружању подршке укључивала је породицу / законске заступнике кроз следеће активности:

4.1.4.1. Израда плана сарадње школе и породице

Све наведене активности су реализоване.
У наредном периоду више ангажовати родитеље кроз 
активности за побољшање услова рада школе и као про-
мотере одређеног занимања.

95 %

4.1.4.2.
Упознавање родитеља са њиховим правима, обавезама и начину укључивања у 
живот и рад школе

4.1.4.3. Израда годишњег плана и садржаја рада општих родитељских састанака

4.1.4.4.
Укључивање родитеља у процес професионалне оријентације и каријерног вођења 
и саветовања ученика – родитељ као промотер одређеног занимања,

4.1.4.5. Обезбеђивање транспарентност свих видова сарадње школе и породице

4.1.4.6. Едукација родитеље о значају музичког образовања

4.1.4.7. Организовање и реализација индивидуалних и групних разговора и саветовања

4.1.4.8. Укључивање родитеља у појачан васпитни рад…

4.1.4.9. Промотивни родитељски састанци

4.1.4.10.
Родитељи, промотери хуманих и васпитних акција невладиних организација (Ка-
ритас) 

4.1.4.11. Дете на кућном и болничком лечењу

Није било ученика на кућном и болничком лечењу. За 
ученике који су током године били дуже одсутни због 
болести и повреда, организована је припремна настава 
и ученици су успешно завршили разреде.

4.1.5. Пружање подршке кроз активности у сарадњи школе са релевантним институцијама и појединцима

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

4.1.5.1.
Сарадња са музичким школама у Србији 
(Лозница, Београд, Ужице...)

Одржани су заједнички концерти са МШ из Београда („Коста Манојловић“ Земун – хармоника и
„Владимир Ђорђевић“ – флаута)

90%

4.1.5.2. Сарадња са музичким академијама Одржано је 12 мастер класова професора музичких академија и заједнички концерт ученика 
школе са студентима катедре за гудаче (виолончело) ФМУ у Београду.

4.1.5.3. Сарадња са установама културе у граду

Концерти и наступи ученика реализовани су у Ваљевској гимназији, Народном музеју, Модер-
ној галерији, Центру за културу, Градској библиотеци, Интернационалном уметничком студију 
„Радован Трнавац Мића“...
Ученици су волонтирали на такмичењима и манифестацијама („Џез фест“) на нивоу града.

4.1.5.4. Укључивање бивших ученика школе, а сада-
шњих студената у активности школе

Волонтирање на концертима и такмичењима, концерти и мастер класови бивших ученика шко-
ле.
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4.1.5.5. Сарадња са установама културе Сарадња је реализована, али треба организовати више посета позоришту/опери/концертима 
ван града Ваљева...

4.1.5.6.
Сарадња са музичким школама у Словенији
(Велење) и Немачкој (гимназија у Фафен-
хофену)

Пројекат опера „Дидона и Енеј“ (Фафенхофен), заједнички концерт гитариста (Велење), триби-
не, дружења, путовања, размена искустава...

4.1.5.7.
Сарадња са предшколским и школским 
установама у граду

Реализовани пројекти: Мој први концерт, Мала школска музика, Опера у подне, Инструмент 
међу сликама...

4.1.5.8. Сарадња са невладиним организацијама Едукација ученика на друштвене, здравствене, васпитне и хуманитарне теме (Црвени крст, Дру-
штво истраживача, Каритас..)

4.1.5.9. Сарадња са Центром за социјални рад Није било потребе за остваривањем сарадње.

4.1.5.10.
Сарадња са Домом здравља и Здравственим
центром Ваљево

Предавања на теме превентиивне здравствене заштите младих, систематки прегледи, хумани-
тарна акција...

4.1.6. Подрша ученицима при преласку из једног циклуса у други циклус образовања

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

4.1.6.1.
Праћење адаптираности, рада и напредова-
ња ученика

Није било проблема у адаптацији ученика, нити ученика који нису показали резултате за прела-
зак у наредни разред школовања.

100%

4.1.6.2. Упознавање ученика и родитеља Реализовани су промотивни концерти, презентације школе, предавање на тему значаја музич-
ког образовања из перспективе школе и родитеља, индиидуални и групни разговори и савето-
вања ученика и родитеља о могућностима наставка школовања, тестирање ученика у професио-
налној оријентацији, организовани су концерти, јавни наступи, мастер класови, такмичења....4.1.6.3. Индивидуални разговори

4.1.6.4.
Едукација родитеља о значају музичког 
образовања

4.1.6.5. Концерти са популарном тематиком Одржан Новогодишњи, Концерт филмске музике клавирског одсека, Музике из цртаних филмо-
ва дувачког одсека, концерт посвећен Дану школе, Поп секције...

4.2. Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација

4.2.1. Психолошке радионице за развијање социјал-
них вештина

Реализоване психолошке радионице на тему ненасилне комуникације, конструктивног решавања су-
коба, као и вршњачка едукација на тему антидискриминације.

70%
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4.2.2. Ваннаставне и слободне активности
Реализовани: семинари, мастер класови, такмичења, концерти, јавни наступи...
Ученици СМШ учествовали у раду 8 секција.

4.2.3.
Промоција здравих стилова живота, права 
детета, заштита човекове околине и одрживи 
развој

Организована предавања, трибине, уређивани панои и учонице са промотивним материјалом.

4.2.4.

Подстицање професионалног развоја учени-
ка, односно каријерног вођења и саветовања

Реализовано је следеће: 
- Тестирање ученика средње школе – професионална оријентација,
- Анкетирање ученика о наставку школовања,
- Мастер класови истакнутих уметника,
-  Мотивациона предавања истакнутих уметника „Уметник данас“
- Презентације средње школе и музичких академија,
- Родитељски састанци за ученике завршног разреда ОМШ,
- Припремна настава за упис у СМШ,
- Промотивни концерти,
- Наставник – промотер занимања (Милена Мартинов Стојковић)
- Анализа уписа ученика у средње школе и на факултете.
- Сарадња са невладином организацијом Каритас – упознавање са волонтирањем (Италија).
Нису реализоване активности:
- Истраживање постојања послодаваца у сектору културе, уметности и јавног информисања са акцен-
том на област музичке уметности на нивоу града и израда плана сарадње,
- Родитељ – промотер занимања,
- Укључивање у активности центара Сингидунум (није било адекватних програма за наше ученике) и 
Стартит (престао да делује).

Подржавање иницијативности ученика

Реализовано:
1. Тематски концерти,
2. Концерти са популарном тематиком,
3. Хуманитарна акција „Улепшајмо тренутак“
Није реализовано:
4. Концерт за Дан заљубљених (због продужетка распуста),
5. Час замењених улога / ученик држи час
6. Ученици промотери своје школе у другим основним школама у граду.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.
7. Приручник за допунску и додатну образовну подршку, за ученике, родитеље и наставнике
8. Програм социјалне заштите ученика

Активности Реализација/ исходи / коментари Евалуација
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Тимови

4.3.1.
Услови за упис ученика из осетљивих група
Осетљиве групе – породице ниског социоеко-
номског статуса, укључујући и Роме

У нашу школу се сваке године уписују деца из осетљивих група. Школовање је бесплатно, а школа 
им пружа подстицајну атмосферу за додатну подршу у виду наставног материјала и инструмена-
та. 
Правилником о упису ученика у музичку школу нису предвиђени посебни услови за упис ове 
деце.
У промотивни материјал за упис у музичку школу, навести могућности које школа нуди ученици-
ма којима је потребна додатна подршка.
Није обезбеђен улазак у школу телесно инвалидним лицима.

70%

4.3.2.
Мере за редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група

Школа брине да ученици редовно похађају наставу - одељењске старешине, директор и педагог 
сарађују са родитељима. Одељењски старешина прати редовност долазака ученика у школу, а о 
њиховом изостајању обевештава родитеље, педагога и директора. Ако дете, дужи период не дола-
зи у школу, одељењски старешина посећује породицу ученика како би утврдио разлог изостајања. 
Није било потребе за контактирањем основне школе, Центар за социјални рад, удружења која се 
баве
овом популацијом ради предузимања даљих мера.
Организоване су Музичке радионице за децу, у циљу повећава степен њихове унутрашње мотива-
ције за похађање школе.

4.3.3.
Индивидуализовани приступ/индивидуални 
образовни планови за ученике из осетљивих гру-
па и ученике са изузетним способностима.

Није идентификован ниједан ученик коме је потребна додатна подршка.

4.3.4.
Компензаторни програми/активности за подр-
шку учењу за ученике из осетљивих група

Реализовано је следеће:
- Музичке радионице.
- Концерти са популарном тематиком.
Није реализовано:
- Презентација постигнућа ученика којима је потребна додатна подршка изван институције му-
зичке школе.

4.3.5.

Механизми за идентификацију ученика са изу-
зетним способностима и стварање услове за њи-
хово напредовање (акцелерација; обогаћивање 
програма).

У школи постоје ученици са изузетним способностима који нису идентификовани посебним меха-
низмима, али о томе говоре постигнућа ученика не само у настави, већ и на такмичењима. Про-
граме рада са њима обогаћивали су предметни наставници јер им индивидуална настава даје мо-
гућности за то, док су програми теоретских предмета допуњавани на додатној настави.
За такве ученике реализовани су мастер класови, упућивани су на такмичења, у рад оркестара, 
промовисан је њихов успех и за то су награђивани.

4.3.6.
Сарадња са релевантним институцијама и поје-
динцима у подршци ученицима из осетљивих 
група и ученицима са изузетним способностима

Школа ће у наредном периоду више сарађивати са Одељењем друштвених делатности Града Ва-
љева, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, Удружењима слепих и телесно инвалидних 
лица, Удружењем Рома и невладиним организацијама у идентификацији и обезбеђивању матери-
јалне и васпитно-образовне подршке ученицима.
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3. Брига о безбедности ученика – Задужен Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Акциони план  за  превазилажење уочених  недостатака  и  нереализованих  активности  програма  подршке  ученицима  налазиће  се  у
акционом плану самовредновања за школску 2019/20. за исту област квалитета рада школе. 

Септембар 2019. 

Извештај припремиле:
мр Сузана Радовановић Перић, директор школе

Виолета Огњеновић, педагог школе

ж) Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништва

Чланови тима:
 Милица Продановић, клавирски одсек – координатор
 Сузана Радовановић – Перић, директор
 Славиша Јездимировић, помоћник директора
 Виолета Огњеновић, педагог
 Слађана Крстић, општеобразовна настава
 Милица Степановић Баба – Милкић, теоретски одсек
 Снежана Стевановић, гудачки одсек
 Никола Јанковић, одсек хармонике
 Милош Поповић, одсек гитаре
 Слободанка Васиљевић – Љујић, дувачки одсек
 Теодора Пешев – Ђурђевић, одсек певача
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Тимови

 Јелена Бранковић, ИО Лајковац
 Тијана Станојевић, ИО Мионица
 Ива Јевтић, представник ученика

Од планираних активности, у школској 2018/2019. години реализоване су следеће:  
 израђен је Годишњи план рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво;
 реализована опера „Дидона и Енеј“ – коопродукција МШ „Живорад Грбић“ и Гимназије „Ширен“, Пфафенхофен, Немачка;
 реализован програм „Мој први концерт“ у оквиру Дечје недеље;
 реализовано предавање „Наша идеална школа на српско – немачки начин“;
 реализована презентација уметничке радионице „Таурисио“ на тему „Гудачки инструменти – од настанка до звучања“;
 део Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва учествовао на тродневном стручном семинару у Пољопривредној

школи у Ваљеву, који је био уско везан за активности Тима;
 одржано 10. Гитарско такмичење „ВАРТ“;
 музичка школа је узела учешће у културном пројекту „Битлманија“;
 одржан тематски новогодишњи концерт „Као на филму“;
 одржана трибина за ученике средње школе „Активизам у служби личног развоја“;
 реализоване радионице на одељењу дечје хирургије у ЗЦ Ваљево;
 организовани и реализовани 21. Међународни фестивал „Сусрети флаутиста – Тахир Куленовић“;
 организован и реализован 4. ХОРФЕСТ;
 реализовани тематски концерти поводом 65. година рада школе „Живорад Грбић“;
 реализоване промотивне музичке радионице намењене ученицима другог разреда ваљевских основних школа;
 оргинозаовано и реализовано 4. Међународно такмичење гудача „Златне степенице“.

Извештај доставила
Милица Продановић

координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
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7.3. Извештаји осталих планова рада

7.3.1. Ученички парламент

Ученички парламент је био регулисан чланом 88. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17
и 27/18) који ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика
у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Табела 7.3.1-1: Чланови Ученичког парламента у школској 2018/19. години

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Маџаревић Тијана - ВИ
Јанковић Андријана - ВИ
Ристановић Тамара - ТО

Исидора Лазаревић – ТО
Аница Мићић – ВИ
Јован Муратовић - ВИ

Тијана Савић – ТО
Јана Томић – ТИ
Бојана Вујић - ВИ

Ива Јевтић – ВИ
Михаило Тимотић - ВИ
Ана Благојевић - ТО

Председник Ученичког парламента је Ана Благојевић, ученица IV разреда СМШ.

Пунолетни представници ученика у Школском одбору:
 Ива Јевтић
 Михаило Тимотић

Табела 7.3.1-2: Реализација плана рада Ученичког парламента
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Ученички парламент

Месец
Реализоване планиране

активности Носиоци активности Начин реализације
Реализоване

непланиране активности 
Нереализоване активно-

сти
Показатељ успешности

IX

1.
Конституисање Ученичког
парламента у шк. 
2018/19. год

Ученици
Педагог

Демократска процедура
гласања

/ /
Избор председника, за-
меника, записничара и

представника у ШО

2. Пословник о раду УП
Председник УП

Педагог
Излагање, Дискусија / /

Усвојен  Пословника о
раду УП

3. Упознавање са ЗООСОВ Педагог
Излагање, Штампани ма-

теријал Дискусија
/ /

Информисаност о закон-
ској регулативи на којој

почива образовање и ва-
спитање

Улога УП у раду ШО

4.
Планирање стручног пу-
товања 

ОС
Директор
Ученици
Педагог

Одређивање релације / /
Реализовано студијско

путовање у Праг и Будим-
пешту

5.
Сарадња са невладиним 
организацијама

Директор
УП

Контакт мејлом
Организација предавања

/
/

Успостављена сарадња
Заједничке акције

6.
Избор ученика за учешће 
у раду Тимова

Директор
УП

Педагог
Договор / /

Ученици активно учеству-
ју у раду школских тимо-

ва

X

7. Председник УП Конференција /

Учешће на конференцији
УНСС

Промоција школе
Размена искустава

/

8. Конкурси и стипендије
Секретар

ОС
Педагог

Обавештења
Пријаве

Израда Корака за сти-
пендију

/ /
Најмање 10% ученика

прима стипендије

9.
Потребе ученика за уче-
ствовањем у раду секција

УП
Педагог

Анкетирање / /
Активно учешће ученика
у раду секција, наступи
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Месец
Реализоване планиране

активности Носиоци активности Начин реализације
Реализоване

непланиране активности 
Нереализоване активно-

сти
Показатељ успешности

10.
Здрав и безбедан живот 
младих

ЗЗЈЗ
Ученици
Педагог

Предавање:
„Школа Да, дрога НЕ“

/ /
Јачање свести ученика о

здравом жиоту

XI

11.
Успех ученика на крају I 
класификационог перио-
да

ОС
Ученици

Разговор / /
Бољи успех ученика у II

тромесечју

12.

Рад са члановима Парла-
мента о начинима доно-
шења одлука, преузимању
одговорности, тимском 
раду и планирању акција

УП
Педагог

Дискусија / /
Ученици спремни на де-
мократско одлучивање

13.
Разговор о стручном пу-
товању

УП
Педагог

Дискусија / /
Задовољство ученика,

стечена нова знања

XII

14.
Обележавање светског 
дана борбе против AIDS-a

УП

Пано
Предавање „Ризично по-

нашање“
„Школа Да, дрога НЕ“

/ /
Подизање свести о опа-
сности ризичних односа

15

Ученици:
Аница Мићић, Исидора
Лазаревић и Виктор Лу-

кић и педагог школе

Концерт у болници – деч-
је одељење

Хумантирна акција „Улеп-
шајмо тренутак“

Свест о значају помоћи
другима

16.
Аутори пројекта, ученици,

педагог
Трибина

Пројекат „Музиком до
светлости“

Ученици развили свест о
стању слепих и слабови-

дих 

17.
УП

Директор
/ /

Планирање прославе
Нове године

/

18.
ОС

Ученици
Педагог

Филм / / Приказивање филма
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Ученички парламент

Месец
Реализоване планиране

активности Носиоци активности Начин реализације
Реализоване

непланиране активности 
Нереализоване активно-

сти
Показатељ успешности

I 19.

УП
Педагог

Директор
ОС

ОС и ОЗ /

Испитивање потреба уче-
ника одељења – предлога

ученика важних за рад
Парламента

/

II 20.
Анализа успеха на крају I 
полугодишта

УП
ОС

Дискусија / /
Бољи успех ученика у II

полугодишту

III

21.
УП

Педагог
Разговор /

Разматрање односа и са-
радње ученика и настав-
ника из перспективе уче-

ника

/

22.
Професионално инфор-
мисање ученика

Педагог
ОС

Презентација / /

Резултати теста ПО су у
сагласности са жељама

ученика
Одржано је 8 мастер кла-
сова истакнутих уметника

23.
УП

Педагог
Разговор /

Критеријуми за избор и
набавку уџбеника

/

24.
Педагог

Црвени крст
Предавање

Предавање о добровољ-
ном давалаштву крви

Свест о значају помоћи
другима

IV

25.
УП

Директор
ОС

Разговор /
Културно-забавни живот
ученика – осмишљавање

активности
/

26.
УП

Директор
Наставник информатике

Достављање материјала
Израда странице

/
Израда презентације УП

наше школе за сајт
/

27.
Анализа успеха ученика 
на крају III класификацио-
ног периода

ОС
Ученици
Педагог

Разговор / /
Бољи успех ученика на

крају II полугодишта

V 28. ОС
Ученици
Педагог

Филм / Приказивање филма /
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Месец
Реализоване планиране

активности Носиоци активности Начин реализације
Реализоване

непланиране активности 
Нереализоване активно-

сти
Показатељ успешности

29.
Анализа учешћа ученика 
на такмичењима

УП
Педагог

Дискусија / /

Ученици учествују на так-
мичењима по својој

жељи, а не само могућно-
стима

30.
Анализа рада УП и евалу-
ација

УП
Педагог

Директор

Анализа
Разговор

/ /
Ученици задовољни ре-

зултатима рада УП

VI 31. Израда извештаја рада УП
УП

Педагог
Писано извештавање / /

Усвојен извештај о раду
УП

Реализација плана:

 Од активности које су планиране годишњим планом рада Ученичког парламента није реализовано 8, али су непланирано реализоване 3
активности које су имале хуманитарни карактер, чиме је квалитет рада парламента значајно обогаћен. Ученици су изразили жељу да
наставе да раде у том правцу.

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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7.4. Извештаји о реализацији наставних и 
ваннаставних активности

7.4.1. Реализација планова редовне наставе

Планиране  активности  редовне  и  изборне  наставе  реализоване  су  у  потпуности.
Посебно издвајамо наставу оркестара и хорова.

а) Оркестри

а.1) Гудачки оркестар ОМШ
У школској 2018/19. години гудачки оркестар ОМШ чинилo je 25 ученика. 

Прве виолине:
Софија  Тофиловски,  Иван  Томић,  Николина  Маџаревић,  Анастасија  Рафаиловић,

Наталија  Панић,  Ивана  Ђуричић,  Тара  Димитријевић,  Тина  Петровић,  Миливој
Јовановић, Злата Кнежевић

Друге виолине:
Вишња Марковић, Ања Крунић, Анастасија Радовановић, Анка Стошић, Дуња Савић,

Јана Павић, Јана Јоксимовић

Треће виолине / виоле:
Невена Добрашиновић, Ленка Вуковић, Сава Петровић и Никола Томић

Виолончело:
Јована Петровић, Хелена Остојић, Екатарина Павић и Емилија Мирковић

Оркестром је руководила мр Снежана Стевановић.

Састав оркестра је у овој години у значајној мери бројем и квалитетом чланова ојачан у
односу на прошлу. Због мотивације  и анимирања ученика, проф. Стевановић се одлучила
да репертоар чине углавном нумере из филмова, што се показало као одличан избор. Ове
године је оркестар имао и клавирског сарадника, Тијану Маџаревић, ученицу 1.р. СМШ.
Присуство  клавира  је  јако  допринео  интонативној  стабилности  оркестра  и  знатно
обогатило звучну слику оркестра. Избор репертоара, састав чланова, ангажовање чланова
и  у  додатној  настави  допринело   је  врло  успешној  концертној  сезони  и  прихватању
оркестра као једног од врло перспективних промотера наше школе.

Овогодишњи репертоар оркестра чиниле су следеће композиције:
Манцини: Инспектор Клузо
Корфилд: Teрина тема
Цимерман:  Пирати са Кариба
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Уовој  години  гудачки  оркестар  је  у  значајној  мери  развио  концертантни  елемент
извожаштва,  врло  напредовао  у  тонској  избалансираности  и  интерпретативно  се
ослободио у односу на претходне оркестарске поставе.  

Оркестар је свој  деби имао на Новогодишњем концерту гудача, затим наступ на
концерту класе Снежане Стевановић, а већ 21. марта учествује у програму прославе Дана
Града и наступа на изложби дечијег стваралаштва у Галерији,,Трнавац”. 

Најзначајнији  наступ  оркестра  у  овој  школској  години  је  остварен  је  на  Великом
концерту  поводом прославе јубилеја, 65.  година постојања наше школе, на коме је са
ансамблом,,Ла Кампанела” oставио утисак високо квалитетног састава младих гудача који
је уједно био и најмлађи,, учесник” на поменутом концерту.

Традиција брижљивог неговања оркестарског свирања на гудачком одсеку била је и ове
године  изражена  у  раду  оркестра.  Ученици  су  своју  личну  спознају  инструмента
унапредили кроз доживљај оркестарског звука и неопходност рада на интонацији, ритму и
постизању  уједначене  боје  звука  као  примарних  елемената  складног  и  квалитетног
музицирања у ансамблу. 

Руководилац оркестра ОМШ
мр Снежана Стевановић

а.2) Оркестар гитара
У школској 2018/19. години оркестар гитара ОМШ чинилo je 10 ученика. 

Прве гитаре: Гњато Стеван, Митровић Теодора и Мирковић Николина.
Друге гитаре: Павловић Богдан, Гођевац Јанко и Младеновић Огњен
Треће гитаре: Јовановић Лука, Мирковић Петар, Аксентијевић Марко и Андрић Филип

Оркестром је руководио Лука Јездић

Састав оркестра,  у  највећој  мери.  чинили су  ученици који нису имали прилике да
раније наступају као солисти или у оквиру неког састава. Један од главних циљева рада
оркестра јесте анимирање оних ученика који се нису пронашли у солистичком свирању,
такмичењима итд.  Самим тим, мотивација је била загарантована, а да би се још више
појачала,  репертоар  су  чиниле  композиције  и  аранжмани  Ендрју  Фореста;  модерног
композитора и аранжера изразито допадљиве музике, како за свирање, тако и за слушање,
што  се  показало  као  одличан  избор.  Избор  репертоара,  састав  чланова,  ангажовање
чланова, допринело  је врло запаженом наступу у Дому културе у оквиру прославе Дана
школе. Као изразит успех, треба нагласити да су то ученици који су наступили сами, без
помоћи професора, али исто тако и без диригента. Оркестар већ даје назнаке постизања
циља да постане један од промотера наше школе.

Овогодишњи репертоар оркестра чиниле су следеће композиције: 
Ендрју Форест: Аинсти свита 
Ендрју Форест: Манго плес

Руководилац Оркестра гитара
Лука Јездић

278 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Реализација планова редовне наставе

а.3) Оркестар хармоника ОМШ
На  почетку  школске  2018/2019.  године  оркестар  хармоника  чинило  је  12  ученика

основне музичке школе:

Прва  хармоника:  Јовановић  Влајко,  Симовић  Лазар,  Павловић  Стефан,  Ћосић
Михаило;

Друга  хармоника:  Новаковић  Ђорђе,  Станојевић  Никола,  Николић  Филип,
Милосављевић Младен;

Трећа хармоника: Драгојевић Страхиња, Станојевић Јован, Гојковић Никола, Бановић
Никола.

Током првог тромесечја  ученик Станојевић Јован напушта музичку школу,  а  Ћосић
Михаило се сели са породицом у Београд, тако да од марта оркестар броји 10 ученика.

У  репертоару  оркестра  су  се  нашле  две  композиције:  тема  из  филма  „Пирати  са
Кариба“  у  аранжману  Џерода  Редника,  и  Наполитанска  песма  Чајковског.  Уз  помоћ
ученика средње музичке школе одсека хармонике и колега са одсека, оркестар хармоника
наступа 22.05.2019. године на коцерту поводом Дана школе и 65 година рада установе са
композицијом Наполитанска песма од Чајковског.

Руководилац Оркестра гитара ОМШ
Никола Јанковић

б) Хорови

б.1) Хор Основне музичке школе
Хор  ОМШ,,Живорад  Грбић''  на  почетку  школске  2018/2019.  године  је  имао  107

чланова. Током школске године један број ученика је преусмерен са предмета камерна
музика на наставу хора, 3 ученика су враћена на предмет камерна музика, две ученице су
се исписале, а једна се преместила из друге школе. На крају школске године хор је имао
103 члана. Састав су чинили ученици IV, V и VI разреда шестогодишњег, као и ученици III
и IV разреда четворогодишњег музичког образовања. Настава се одвијала у два хорска
састава: хор А и хор Б. Хор А су чинили ученици који су учествовали на наступима, а хор
Б ученици слабијих вокалних способности и они који нису могли да долазе редовно на
пробе хора А због обавеза у основној школи.

Због  великог  броја  часова  и  обавеза  које  ученици  имају  у  основној  школи,  као  и
ваннаставних  активности  које  похађају  у  вечерњим терминима,  недељне  пробе  за  оба
састава хора нису биле фиксне. За ученике хора А пробе су биле понедељком и четвртком,
а по потреби и средом или петком (у зависности од договора са ученицима). Пробе хора Б
биле су увек уторком, а по потреби и средом. За оба хора термини су исти – 19.10-19.55, а
настава се одвијала у учионици број 21.

Током године обрађене су следеће композиције: 

 Хор А:
1. Аl primo vostro sguardo – Luca Marenzio
2. Love me tender – Elvis Presley и Vera Matson (обрада за хор)
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3. Засп'о Јанко – народна песма
4. Siyahamba - традиционална афричка песма
5. Цвеће цафнало – Миленко Живковић
6. Где је онај цветак жути – Г. В. Перголези
7. За свако чудо – Константин Бабић
8. Гаџа – Константин Бабић
9. Оye – Jim Papoulis
10. Every time i feel the spirit

Хор Б:
1. Канони -,,Драги бато'' и,,Viva la musica''
2. Менует – Ј. С. Бах
3. Засп'о Јанко – народна песма (двоглас)
4. Мир је свуда – Ј. Хајдн (једноглас)
5. Канони -,,Коларићу, Панићу'' и,,Кукавица''
6. На ливади – Милоје Милојевић
7. Веверица – Константин Бабић
8. Гаџа и За свако чудо – Константин Бабић

Током школске године хор А је имао 6 наступа:
1)На  новогодишњој  прослави  за  децу  запослених  у  Водоводу,  одржаној  26.12.2018.  у

свечаној  сали  хотела  Гранд.  Хор  ОМШ  је  извео  композиције:  Love  me  tender  и
Siyahamba уз клавирску сарадњу Јованке Ранковић.

2)На  новогодишњем  концерту,  под  називом,,Као  на  филму'',  одржаном  27.12.2018.  у
концертној  сали  Музичке  школе.  Хор  ОМШ  је  извео  композицију  Siyahamba  уз
клавирску сарадњу Јованке Ранковић.

3)На Светосавском концерту,  одржаном 27.1.2019.  у  концертној  сали Музичке школе.
Хорови ОМШ и СМШ су извели Светосавску химну.

4)На концерту под називом,,У сусрет ХОРФЕСТ-у'',  одржаном 8.4.2019. у великој сали
Центра за културу. Хор је извео композиције: За свако чудо и Siyahamba уз клавирску
сарадњу Јованке Ранковић.

5)На  паради  у  оквиру  Дечјег  Џез  феста  12.5.2019.,  хор  ОМШ  је  извео  композицију
Siyahamba испред школе и прикључио се поворци.

6)На  Великом концерту  поводом 65.  година  постојања  школе,  одржаном 22.5.2019.  у
великој сали Центра за културу .  Хор ОМШ је извео композицију Оye уз клавирску
сарадњу Јулије Божанић и пратњу дарабука - Ива Јевтић.

Диригент хорa
Теодора Дамњановић

б.2) Хор Средње музичке школе
И ова школска година протекла је у знаку Девојачког хора. Али се мора поменути и

неколико значајних наступа које је имао Мешовити хор. Први наступ Мешовитог хора
догодио се 16. 10. 2018. године у касарни „Живојин Мишић“ на прослави дана бригаде и
том приликом хор је извео државну химну. 8. 11. 2018. Мешовити хор је на концерту који
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је  одржан у концеретној сали Музичке школе извео Универзитетску химну „Гаудеамус
игитур“.

Мешовити  хор  је  наступио  и  27.  01.  2019.  године  на  свечаном  концерту  поводом
прославе  школске  Славе  Св.  Саве  и  том приликом је  заједно  са  хором ОМШ отпевао
Светосавску химну. Последњи наступ у овој школској години Мешовити хор је имао 12.
06. 2019. године кад је поново извео Универзитетску химну. 

Девојачки хор је напорно радио целе школске године што је  резултирало огромним
побољшањем у звуку хора а што је довело и до највећег успеха на такмичењима на којима
је  хор  учествовао.  Предуслов  за  учешће  на  такмичењима  је  уз  редовне  пробе  било  и
учествовање у концертним програмима у организацији школе. 27. 12. 2018. Девојачки хор
наступио је  на Новогодишњем концерту “Као на филму” на ком је  изузетно запажено
извео медли из мјузикла “Мама миа”.

27. 01. 2019. на свечаном концерту поводом школске Славе Св. Саве, Девојачки хор је
извео IX руковет Стевана Ст. Мокрањца.

22. 03. 2019. Девојачки хор је на отварању јуниорског турнира у кошарци који је огржан
у Хали спортова, отпевао државну химну. 26. 03. 2019. на традиционалном Пролећном
концерту, одржаном у концертној сали Музичке школе, хор је певао композицију Орланда
ди Ласа: O, occhi manza mia” и композицију Павела Чеснокова: “Благослови душе моја,
Господа”.

8. 04. 2019. у великој сали Центра за културу одржан је концерт “У сусрет ХорФесту” на
коме  је  Девојачки  хор  премијерно  у  Ваљеву  извео  композицију  “Тундра”  норвешког
композитора Оле Гијеила.

23. 04. 2019. Девојачки хор наступа на Ускршњем концерту. 22. 05. 2019. на великом
концерту  поводом  Дана  школе  хор  у  великој  сали  Центра  за  културу  поново  изводи
музику групе АББА, односно медли из мјузикла Мама миа.

Хор је ове школске године наступио на три такмичења. Од 12-14. 04. 2019. у салама
Музичке школе и  Ваљевске  гимназије  одржан је  Четврти ХорФест.  Девојачки хор је  у
категорији  хорова  младих  освојио  прву  награду  и  титулу  победника  категорије.  На
такмичењу су изведене следеће композиције: Орландо ди Ласо- “O, occhi manza mia”, Ст.
Ст.  Мокрањац-  IX  руковет,  Павел  Чесноков:  “Благослови  душе  моја,  Господа”  и  Ола
Гијеило- “Тундра”.

Са истим програмом Девојачки хор наступа 11. 05. 2019. на Републичком такмичењу
хорова  Гимназија,  Средњих  стручних  школа  и  Средњих  музичких  школа  одржаном  у
свечаној сали гимназије “Јован Јовановић Змај “ у Новом Саду и осваја другу награду.

Хор свој највећи успех постиже на свом првом међународном такмичењу, Охридском
хорском фестивалу, одржаном од 22- 27. 08. 2019. Пре наступа на такмичењу, ау оквиру
свечаног отварања, хор се представио публици наступом на Охридском шеталишту где је
изведен део такмичарског програма као и нешто од старог репертоара.

На самом такмичењу Девојачки хор је уз репертоар са претходних такмичења извео и
композицију Драгана Шуплевског: “ Пошла мома на вода”.

На  Охридском  хорском  фестивалу,  хор  у  изузетно  јакој  конкуренцији  осваја  другу
награду  жирија  и  специјалну  награду  за  најбоље  изведену  композицију  македонског
аутора.

Све ово представља велики подстрек за даљи напредак и нове успехе.

Диригент хора
Милица Степановић Баба-Милкић
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7.4.2. Реализација планова допунске наставе

Планирани часови допунске наставе реализовани су у потпуности. 

7.4.3. Реализација планова додатне наставе

Планирани часови додатне наставе реализовани су у потпуности. 

7.4.4. Реализација такмичења у организацији 
школе

а) Школска такмичења

а.1) Стручно веће клавира
Школско такмичење ученика клавирског одсека МШ „Живорад Грбић“ одржано је 22.

марта  2019.  године  у  Свечаној  сали  школе.  Пропозиције  такмичења  остале  су
непромењене у односу на претходну годину:

први разред ОМШ – слободан програм,
сви   остали   разреди   ОМШ   и   СШ   –   први   став   сонатног   циклуса   (сонатни

облик или   варијације)   и композиција по слободном избору.
Учешће на Школском такмичењу узели су и ученици Теоретског одсека средње школе,

али и ученици ИО у Мионици као и ванредни ученици из Бајине Баште.
Након   завршеног   такмичења   одржан   је   неформални   састанак   на   ком   су

размењена искуства.    Сложили   смо   се    да    Школско   такмичење   доприноси
напретку   ученика   нашег одсека и да га треба даље развијати и унапређивати.

У табелама су приказани резултати ученика:

РЕЗУЛТАТИ:

ПРВИ РАЗРЕД ОМШ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА
Матеја Будимировић Димитрије Томић I награда (91 поен)
Мина Живковић Јелена Мирковић II награда (84 поена)

Нађа Ивановић
Марко Лазић (Арт момент, 
Бајина Башта)

I награда (99 поена)

Ана Јевтић Милена Степановић I награда (95 поена)
Ана Љубичић Јованка Ранковић I награда (94 поена)
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Анђелија Малешевић
Марко Лазић (Арт момент, 
Бајина Башта)

II награда (88 поена)

Милица Милићевић Димитрије Томић одустала
Богдан Павловић Иван Рабасовић I награда (92 поена)

Ђурђија Пауновић
Милица Продановић (ИО 
Мионица)

II награда (87 поена)

Страхиња Протић
Милица Продановић (ИО 
Мионица)

I награда (99 поена)

Ива Ристић Милица Продановић II награда (86 поена)

Ризо Ђурић Емили
Милица Продановић (ИО 
Мионица)

II награда (85 поена)

Катарина Стојановић
Милица Продановић (ИО 
Мионица)

одустала

Лука Тадић Душан Марковић I награда (100 поена)
Наталија Чолић Милица Продановић I награда (90 поена)

ДРУГИ РАЗРЕД ОМШ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА
Андреј Бељић Димитрије Томић II награда (87 поена)
Давид Додовић Милица Продановић I награда (90 поена)
Лејла Лазић Оливера Пантелић одустала
Михаило Лукић Оливера Симић одустао
Растко Љујић Оливера Пантелић II награда (85 поена)
Маша Мазић Оливера Пантелић I награда (97 поена)
Дуња Максимовић Оливера Пантелић I награда (100 поена)
Огњен Петровић Иван Рабасовић II награда (83 поена)
Сибин Рабасовић Оливера Пантелић I награда (93 поена)
Анђела Савић Милена Степановић I награда (96 поена)
Андријана Шарчевић Душан Марковић II награда (88 поена)

ТРЕЋИ РАЗРЕД ОМШ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА

Марија Малиџан
Марко Лазић (Арт момент, 
Бајина Башта)

похвала (68 поена)

Јанко Павловић
Марко Лазић (Арт момент, 
Бајина Башта)

похвала (60 поена)

Хелена Пантелић Јованка Ранковић III награда (72 поена)
Ана Радојичић Оливера Симић III награда (75 поена)
Ања Томић Милена Степановић III награда (78 поена)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОМШ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА
Сара Арсеновић Димитрије Томић II награда (82 поена)
Симон Бојичић Димитрије Томић I награда (90 поена)
Чарна Ђурић Јованка Ранковић II награда (88 поена)
Исидора Миловић Милица Продановић II награда (85 поена)
Емилија Павловић Милена Степановић II награда (83 поена)

Нађа Симић
Марко Лазић (Арт момент, 
Бајина Башта)

III награда (75 поена)
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Марко Тодорчевић Јелена Мирковић I награда (93 поена)
Миленко Трифковић Иван Рабасовић похвала 
Вања Штулић Милица Продановић I награда (95 поена)

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД ОМШ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА
Јана Лукић
(пети разред ОМШ)

Милица Продановић
I награда 
(90 поена)

Душан Милосављевић
(пети разред ОМШ)

Иван Рабасовић
III награда 
(75 поена)

Софија Ненадовић
(пети разред ОМШ)

Милена Степановић
II награда

 (85 поена)
Исидора Прокић
(пети разред ОМШ)

Милена Степановић
III награда 
(74 поена)

Андрија Танасковић
(пети разред ОМШ)

Иван Рабасовић
I награда 
(96 поена)

Лука Трифуновић
(пети разред ОМШ)

Јованка Ранковић
III награда 
(76 поена)

Сара Милосављевић
(шести разред ОМШ)

Милена Степановић одустала

СРЕДЊА ШКОЛА (КЛАВИР – ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ И КЛАВИР – МУЗИЧКИ САРАДНИК)

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КЛАСА НАГРАДА
Живковић Маша (први разред СШ – ТО, 
клавир – музички сарадник, А програм)

Душан Марковић I награда
(92 поена)

Да Ролд Сара (први разред СШ – ТО, клавир 
– музички сарадник, А програм)

Душан Марковић II награда
 (85 поена)

Сара Благојевић
(трећи разред СШ – ТО, клавир – музички 
сарадник, А програм)

Јелена Мирковић III награда
(76 поена)

Никола Аранђеловић 
(први разред СШ – ВИ, клавир – главни 
предмет)

Иван Рабасовић III награда 
(72 поена)

Тијана Маџаревић
(први разред СШ – ВИ, клавир – главни 
предмет)

Милица 
Продановић

I награда 
(92 поена)

Шеф Стручног већа
Милица Продановић

а.2) Стручно веће гудача
Од школске 2008/09. На иницијативу тадашњег шефа одсека мр Сузане Радовановић

Перић,  гудачки  одсек  негује  традицију  организације  школског  такмичења,  које  је  са
развојем одсека у значајној мери модификовано. Основна идеја овог типа такмичења је
била поспешивање тимског рада и стварање релативно уједначеног критеријума на нивоу
одсека као и развој такмичарског духа и креативне иницијативе код најуспешнијх ученика
одсека. 
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Од школске  2009/10.  године  школско  такмичење постаје  обавезна  активност  за  све
ученике  гудачког  одсека,  а  од  2014/15.  године  на  њему  су  наступили  и  ученици
виолончела из класе Данице Рашковић из издвојеног одељења СМШ „Живорад Грбић” у
Лајковцу. 

2010. године, шеф стручног актива гудачких инструмената мр Снежана Стевановић,
прецизира правила и пропозиције такмичења који подразумевају:
 наступ свих ученика гудачког одсека (ослобођени су ученици завршних разреда),
 такмичењу присуствују сви професори гудачког одсека, родитељи ученика и ученици

категорије која се такмичи,
 на такмичењу се сваки професор обраћа публици и представља своју класу,
 такмичаре оцењује жири састављен од професора гудачког одсека,
 жири има право да прогласи победника сваке категорије,
 такмичарски програм се изводи напамет. 

У школској 2018/19. години, такмичење је одржано 3. и 4. јуна 2019.г.  На такмичењу је
наступило 90 ученика основне и 7 ученика средње музичке школе из класа мр Снежане
Стевановић, Павла Чанића,  Љиљане Јовановић,  Александре Миливојевић Јоцић, Иване
Стојановић,  Милене  Мартинов  Стојковић,  Луке  Марковић,  Данице  Крунић,  Сузане
Радовановић  Перић  (Бајина  Башта),  Милена  Броћовић  (ИО  Лајковац),  Александра
Марковић (ИО Мионица)

Школско такмичење је једно од омиљених активности гудачког одсека, јер је на њему
омогућен потпуни увид у класе и ангажовање ученика и професора. Врло битна чињеница
је да родитељи, слушајући своју децу, имају реалну представу о њиховом напредовању,
њиховој позицији у целокупној генерацији, као и могућност упознавања са радом других
професора одсека. Временом се показало да је ово такмичење најделотворнија мотивација
а и опомена за ученике и професоре гудачког одсека СМШ „Живорад Грбић” и да свако
следеће превазиђе претходно и у квалитету а и у самој озбиљности приступа настави, како
код ученика, тако и код професора. 

Табела 7.4.4–1: Резултати школског такмичења гудача

р. б. Име ученика Разред Ниво обр. Класа Ученик освојио

1. Анђелија Ранисављевић I О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

2. Дуња Спасенић I О. М. Ш. Ивана Стојановић II награду

3. Ивана Лазић I О. М. Ш. Александра Марковић I награду

4. Ива Голубовић I О. М. Ш. Павле Чанић I награду

5. Калина Филиповић I О. М. Ш. Даница Крунић I награду

6. Катарина Бирташевић I О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награду

7. Лара Митрић I О. М. Ш. Милена Броћовић II награду

8. Лена Давидовић I О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

9. Лена Мирјанић I О. М. Ш. Ивана Стојановић I награду

10. Лука Павићевић I О. М. Ш. Ивана Стојановић I награду

11. Магдалена Лазић I О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

12. Марија Ђурић I О. М. Ш. Лука Марковић I награду

13. Марија Митровић I О. М. Ш. Александра Марковић II награду

Извештај о раду за школску 2018/19. годину 285



7. Реализација планова

р. б. Име ученика Разред Ниво обр. Класа Ученик освојио

14. Марина Гладовић I О. М. Ш. Александра Марковић II награду

15. Марип Ристић I О. М. Ш. Ивана Стојановић I награду

16. Марта Малиџан I О. М. Ш. Сузана Радовановић Перић I награду

17. Милица Пантелић I О. М. Ш. Милена Броћовић I награду

18. Михајло Петровић I О. М. Ш. Лука Марковић I награду

19. Небојша Ристић I О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

20. Невена Маријанац I О. М. Ш. Љиљана Јовановић I награду

21. Неда Стојаковић I О. М. Ш. Љиљана Јовановић I награду

22. Никола Васић I О. М. Ш. Павле Чанић I награду

23. Огњен Миловановић I О. М. Ш. Даница Крунић I награду

24. Огњен Тејић I О. М. Ш. Милена Броћовић II награду

25. Петра Савић I О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награду

26. Страхиња Радовановић I О. М. Ш. Лука Марковић I награду

27. Теодор Јосиповић I О. М. Ш. Милена Броћовић II награду

28. Тијана Палавестрић I О. М. Ш. Александра Марковић I награду

29. Хана Перић I О. М. Ш. Даница Крунић I награду

30. Богдан Голубовић II О. М. Ш. Павле Чанић III награду

31. Василије Тодорић II О. М. Ш. Александра Марковић II награду

32. Добривоје Станојевић II О. М. Ш. Александра Марковић I награду

33. Ђорђе Миладиновић II О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

34. Ђорђе Пауновић II О. М. Ш. Милена Броћовић I награду

35. Елена Јоксимовић II О. М. Ш. Лука Марковић II награду

36. Златко Димитријевић II О. М. Ш. Милена Броћовић III награду

37. Јана Савић II О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

38. Јулијана Лукић II О. М. Ш. Павле Чанић II награду

39. Јулијана Секулић II О. М. Ш. Милена Броћовић II награду

40. Калина Петровић II О. М. Ш. Љиљана Јовановић III награду

41. Лена Гавриловић II О. М. Ш. Даница Крунић III награду

42. Леца Ристић II О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић II награду

43. Лука Мирковић II О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

44. Лука Мићићу II О. М. Ш. Александра Марковић II награду

45. Марина Андрић II О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић II награду

46. Теодора Матић II О. М. Ш. Павле Чанић I награду

47. Теодора Ружичић II О. М. Ш. Ивана Стојановић III награду

48. Ана Вићентијевић III О. М. Ш. Даница Крунић III награду

49. Вук Стевановић III О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду
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р. б. Име ученика Разред Ниво обр. Класа Ученик освојио

50. Дамњан Симић III О. М. Ш. Милена Броћовић I награду

51. Јана Ивановић III О. М. Ш. Даница Крунић III награду

52. Јана Крстић III О. М. Ш. Снежана Стевановић III награду

53. Јасмина Филић III О. М. Ш. Даница Крунић I награду

54. Лазар Урошевић III О. М. Ш. Љиљана Јовановић I награду

55. Лена Ранковић III О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

56. Маша Нешковић III О. М. Ш. Ивана Стојановић II награду

57. Нађа Стефановић III О. М. Ш. Даница Крунић III награду

58. Николија Кулинчевић III О. М. Ш. Љиљана Јовановић I награду

59. Николина Мишковић III О. М. Ш. Даница Крунић I награду

60. Николина Павловић III О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић III награду

61. Сања Панић III О. М. Ш. Сузана Радовановић Перић II награду

62. Андријана Ашковић IV О. М. Ш. Љиљана Јовановић похвалу

63. Анђела Јокић IV О. М. Ш. Лука Марковић похвалу

64. Вишња Марковић IV О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић II награду

65. Даринка Пажиновић IV О. М. Ш. Даница Крунић II награду

66. Емилија Крунић IV О. М. Ш. Даница Крунић I награду

67. Злата Кнежевић IV О. М. Ш. Љиљана Јовановић II награду

68. Маша Јокић IV О. М. Ш. Милена Броћовић похвалу

69. Миливој Јовановић IV О. М. Ш. Љиљана Јовановић I награду

70. Тина Петровић IV О. М. Ш. Павле Чанић I награду

71. Уна Дринчевић IV О. М. Ш. Ивана Стојановић похвалу

72. Александра Петровић V О. М. Ш. Љиљана Јовановић II награду

73. Анастасија Радовановић V О. М. Ш. Ивана Стојановић I награду

74. Анастасија Рафаиоловић V О. М. Ш. Павле Чанић II награду

75. Анђела Милосављевић V О. М. Ш. Милена Броћовић III награду

76. Анка Стошић V О. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

77. Ања Крунић V О. М. Ш. Љиљана Јовановић III награду

78. Василије Трипковић V О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

79. Дамњан Крстић V О. М. Ш. Ивана Стојановић III награду

80. Дејан Милинковић V О. М. Ш. Ивана Стојановић II награду

81. Дуња Савић V О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић II награду

82. Јана Јоксимовић V О. М. Ш. Лука Марковић II награду

83. Ленка Вуковић V О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награду

84. Михаил Маринковић V О. М. Ш. Љиљана Јовановић похвалу

85. Наталија Панић V О. М. Ш. Павле Чанић II награду
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р. б. Име ученика Разред Ниво обр. Класа Ученик освојио

86. Николина Маџаревић V О. М. Ш. Снежана Стевановић II награду

87. Тара Димитријевић V О. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

88. Хелена Остојић V О. М. Ш. Даница Крунић III награду

89. Нина Павловић припр. О. М. Ш. Сузана Радовановић Перић I награду

90. Андријана Ранковић I С. М. Ш. Лука Марковић III награду

91. Анђела Стојановић I С. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награду

92. Филип Стевановић I С. М. Ш. Снежана Стевановић II награду

93. Виктор Лукић II С. М. Ш. Лука Марковић III награду

94. Бојана Вујић III С. М. Ш. Александра Миливојевић Јоцић I награду

95. Ивана Урошевић III С. М. Ш. Снежана Стевановић I награду

96. Јелисавета Савић III С. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награду

97. Томислав Петровић III С. М. Ш. Лука Марковић III награду

Шеф Стручног већа
мр Снежана Стевановић

а.3) Стручно веће гитаре
Школско  такмичење  гитаре  школске  2018/19.  одржано  је  у  петак  17.05.  у  великој

концертној  сали  Музичке  школе  „Живорад  Грбић”  веома  успешно  и  по  унапред
предвиђеном плану о редоследу наступа ученика водећи рачуна о сменама и обавезама
ученика како у Музичкој школи када је у питању настава Солфеђа, Теорије музике и Хора
тако  и  обавезама  у  Основним  школама.  Обавештење  о  такмичењу  је  постављено  на
огласне табле тако да су били обавештени и професори теоретских предмета и остали
ученици. 

Од  укупно  38  ученика  на  одсеку  гитаре  на  школском  такмичењу  наступило  је  29
ученика: 5 ученика првог разреда, 5 ученика другог разреда, 5 ученика трећег разреда, 7
ученика четвртог, 2 петог и 4 ученика шестог разреда i 1 ученица трећег разреда смш. У
првом разреду додељено је 5 првих  награда. У другом разреду 2 прве, 2 друге и 1 трећа
награда. Трећи разред 3 прве, 2 друге, четврти разред 1 прва, 3 друге, и 3 треће. У петом
разреду, 2 друге  и у шестом разреду 6 других, у средњој школи имали смо једну ученицу
трећи разред  која  је  освојила  1  прву  награду.  По завршеном такмичењу сумирани су
резултати, ученицима су подељене дипломе односно награде. 

Трочлану комисију су чинили предметни наставници одсека гитаре Драган Николић,
Лука  Јездић  и  Милош  Поповић који  су  сваком ученику  понаособ  сапштили  утиске  о
наступу  и  указали  на  важне  елементе  извођачке  и  концертне  праксе  сагледавајућу  и
поредећи са претходним периодом у циљу мотивације ученика за већим интересовањем и
жељом  за  вежбање  и  јавним  наступима  који  су  неопходни  за  правилан  развој  сваког
ученика. 
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Табела 7.4.4-1: Резултати школског такмичења гитариста

р. б. Име Раз. Ниво образ. Класа Бодови Награда

1. Катарина Павић I О. М. Ш. проф. Драгана Николића 91 бод I награда

2. Маја Стевановић I О. М. Ш. проф. Луке Јездића 95 бодова I награда

3. Нина Ђоковић I О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 94 бода I награда

4. Теодора Кашиковић I О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 90 бодова I награда

5. Филип Марковић I О. М. Ш. проф. Драгана Николића 91 бод I награда

6. Алекса Радојичић II О. М. Ш. проф. Драгана Николића 75 бодова III награда

7. Вукашин Штулић II О. М. Ш. проф. Драгана Николића 86 бодова II награда

8. Ђорђе Гњато II О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 91 бод I награда

9. Јован Ицић II О. М. Ш. проф. Драгана Николића 87 бодова II награда

10. Лена Гагић II О. М. Ш. проф. Драгана Николића 92 бода I награда

11. Арсен Пантелић III О. М. Ш. проф. Луке Јездића 80 бодова II награда

12. Ива Инђић III О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 83 бода II награда

13. Катарина Кулинчевић III О. М. Ш. проф. Луке Јездића 90 поена I награда

14. Милош Јовановић III О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 90 бодова I награда

15. Невена Богдановић III О. М. Ш. проф. Луке Јездића 93 бода I награда

16. Ива Илић IV О. М. Ш. проф. Драгана Николића 80 бодова II награда

17. Мила Илић IV О. М. Ш. проф. Драгана Николића 72 бода III награда

18. Нађа Ђурић IV О. М. Ш. проф. Луке Јездића 83 бода II награда

19. Нађа Мијаиловић IV О. М. Ш. проф. Луке Јездића 88 бодова II награда

20. НиколинА Мирковић IV О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 98 бодова I награда

21. Огњен Младеновић IV О. М. Ш. проф. Драгана Николића 72 бода III награда

22. Филип Андрић IV О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 78 бодова III награда

23. Јанко Гођевав V О. М. Ш. проф. Луке Јездића 85 бодова II награда

24. Теа Симић V О. М. Ш. проф. Драгана Николића 80 бодова II награда

25. Лука Јовановић VI О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 85 бодова II награда

26. Милица Лукић VI О. М. Ш. проф. Драгана Николића 88 бодова II награда

27. Стеван Гњато VI О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 88 бодова II награда

28. Тедора Митровић VI О. М. Ш. проф. Милоша Поповића 87 бодова II награда

29. Тина Станковић III С. М. Ш. проф. Драгана Николића 91 бод I награда

Шеф Стручног већа
Милош Поповић
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7. Реализација планова

а.4) Стручно веће хармонике
Школско  такмичење  од  првог  до  шестог  разреда  ОМШ  одржано  је  30.  маја  2019.

године, са почетком у 12.00 часова. Наступило је укупно 24 ученика. У првом разреду 6
ученика, од тога 3 прве и 3 друге награде. У другом разреду 5 ученика, од тога 2 прве и 3
друге награде. У трећем разреду 3 ученика, од тога 1 прва и 2 друге награде. У четвртом
разреду 4 ученика, и то све 4 прве награде. У петом разреду 4 ученика, од тога 2 прве и 2
друге награде. И у шестом разреду 2 ученика, и 2 прве награде. 

Циљ такмичења је мотивација ученика да више вежбају и наступају, као и да уче да
сами процењују и оцењују свој наступ, такође и наступе својих вршњака. Такмичењу су
присуствовали  родитељи и  заинтересовани  ученици.  На  састанку  актива  хармонике  је
направљен  кратак  осврт  на  резултате  такмичења  и  дата  подршка  да  се  такмичење
организује и следеше године. Изведен је закључак да такмичење има позитиван утицај и
на ученике и на наставнике и даје искуство више.

Табела 7.4.4–2: Резултати школског такмичења хармоникаша

р. б. Име Разред Класа Награда

1. Вујетић Срђан I Владимир Обрадовић I-1 награда

2. Ђокић Новак I Никола Јанковић I-2 награда

3. Васић Милош I Никола Јанковић I-3 награда

4. Милинковић Филип I Душица Тимотић II-1 награда

5. Стефановић Вељко I Душица Тимотић II-2 награда

6. Петровић Василије I Душица Тимотић II-2 награда

1. Јоксимовић Алекса II Владимир Обрадовић I-1 награда

2. Арсеновић Никола II Никола Јанковић I-2 награда

3. Миленковић Далибор II Душица Тимотић II-1 награда

4. Мојсиловић Павле II Сретен Недић II-2 награда

5. Ђурђевић Немања II Сретен Недић II-3 награда

1. Павићевић Душан III Душица Тимотић I-1 награда 

2. Јовановић Павле III Владимир Обрадовић II-1 награда

3. Милутиновић Марко III Сретен Недић II-2 награда

1. Драгојевић Страхиња IV Сретен Недић I-1 награда 

2. Гојковић Никола IV Душица Тимотић I-2 награда

3. Станојевић Никола IV Владимир Обрадовић I-3 награда

4. Кушаковић Николина IV Сретен Недић I-4 награда

1. Јовановић Влајко V Душица Тимотић I-1 награда

2. Симовић Лазар V Душица Тимотић I-2 награда

3. Ускоковић Петар V Владимир Обрадовић II-1 награда

4. Теовановић Миљана V Душица Тимотић II-2 награда

1. Урошевић Марија VI Душица Тимотић I-1 награда

2. Ђенисић Илија VI Владимир Обрадовић I-2 награда

Шеф Стручног већа
Никола Јанковић
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а.5) Стручно веће дувача
20.  маја  2019.  године  се  у  Великој  сали  МШ  „Живорад  Грбић”,  одржало  школско

такмичење  дувачког  одсека,  са  почетком  у  10  часова.  Наступили  су  ученици  флауте,
кларинета и трубе, ОШ и СМШ, из класа проф Слободанке Васиљевић – Љујић,  Мине
Чкојић, Тијане Радовић, Жељка Русиновића, Андрије Мирковић и Зорана Радовановића.

Укупно је  наступило 29 солиста,  и  један камерни аснабмл основне школе  (Квартет
„Сиринкс”). Од 29 солиста, 11 ученика су I разред ОМШ, један ученик II ОМШ, 6 ученика
III ОМШ, 3 ученика IV ОМШ, један ученик V ОМШ, 4 ученика VI ОМШ, и троје ученика
СМШ. Ученике су за клавиром пратиле проф Андријана Божић, Милица Продановић и
Ана Пејовић.

Ученици  су  углавном  освојили  I  и  II  награде,  а  њихови  наступи  су  пропраћени
одштампаним резлутатима са бодовима који су се налазили на огласној табли дувачког
одсека у холу школе, а као награду, и подстрек за даљи рад, ученицима је додељена и
диплома,  док  су  корепетиторима  додељене  захвалнице  за  допринос  у  остваривању
такмичења. Жири овог такмичења чинили су професори са дувачког одсека: Слободанка
Васиљевић – Љујић, Мина Чкојић, Тијана Радовић, Ђорђе Маринковић, Жељко Русиновић
и Андрија Мирковић.

Шеф Стручног већа
Слободанка Васиљевић Љујић

а.6) Стручно веће певача
У школској  2018/19.  један ученик певачког  одсека(соло певање)  је  био присутан на

такмичењу,  интернационалног  карактера.  У  школској  2018/19.  није  одржано  школско
такмичење.

Шеф Стручног већа
Теодора Пешев Ђурђевић

б) X ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2018”
Jубиларни 10. Варт одржан је 8. и 9. децембра 2018. год. и по други пут је спроведен

дводневни концепт одржавања. Први дан је одвојен за мастер клас часове реномираних
професора Вере Огризовић и Дамњана Станишића да би у вечерњем термину заокружен
изузетним концертом Новосадског  гитар квартета.  У  недељу  9.  децембра  спроведен  је
такмичарски део фестивала. Састав жирија је био: проф. Вера Огризовић, проф. Бошко
Радојковић, те проф. Милкица Поњавић.  Наступило је укупно 36 кандидата, од којих 8 из
Ваљева. Наша школа је освојила 3 прве и 5 других награда.  

Учествовали су такмичари из Ваљева, Бајине Баште, Лознице, Тузле, Шапца, Београда,
Зворника и Алексинца.

Закључак је  да је  овогодишњи ВАрт испунио сва очекивања на педагошко стручном
плану, размени искустава професора и ученика, хармоничној атмосфери те да је потврдио
свој несумњиви регионални значај.

Уметнички директор такмичења
Драган Николић
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в) 21. међународни Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
У  организацији  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  Удружења

музичких и балетских педагога Србије и Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево, а уз
генерално покровитељство Града Ваљева, од 21. до 24. фебруара 2019. године у Музичкој
школи „Живорад Грбић” – Ваљево одржани су 21. Међународни сусрети флаутиста „Тахир
Куленовић”. И ове године Сусрети су били уврштени у Календар такмичења и смотри
ученика основних и средњих школа Републике Србије за школску 2018/19. годину. 

Негујући  традицију  окупљања  на  почетку  пролећа  најбољих  младих  извођача  на
флаути, на овим Сусретима се ваљевској публици и стручном жирију представило укупно
118 учесникa солиста. Представило се и 5 камерних ансамбала. Учесници су дошли из 25
основних, средњешколских и високошколских установа за музичко образовање из Србије,
Црне  Горе,  Републике  Српске,  Македоније  и  Бугарске.  Учеснике  је  за  ово  такмичење
спремало 40 педагога, а на Сусретима их је пратио 34 корепетитора. 

Жири је био састављен од еминентних професора из земље и иностранства: 
• Миомир Симоновић (Србија) – председник жирија,
• Љубиша Јовановић (Србија),
• Страшо Темков (Македонија),
• Георги Спасов (Бугарска),
• Александар Буркерт (Србија),
• Јасна Марковић Вујановић (Србија),
• Јасминка Бушковић Терзић (Црна Гора),
• Маријана Јосиповић Мирковић (Србија),
• Слободанка Васиљевић Љујић (Србија).

Жири је прогласио Лауреате 21. Сусретa у следећим категоријама:
• Свеукупни  Лауреат 21.  међународних  Сусрета  „Тахир  Куленовић”  у  Ваљеву   је  Мићић

Аница,  II  разред  ОМШ,  MШ  „Живорад  Грбић”  –  Ваљево  (Србија),  педагог:  Тијана
Радовић. Онa је добитник и новчане Награде породице професора Тахира Куленовића.

• Лауреат за музичке академије   je Марић Сања, IV година, Факултета музичке уметности
– Београд (Србија), педагог: Миомир Симоновић.

• Лауреат за средње музичке школе   je  Mићић Аницаићић Аница,  II  разред СМШ, Музичке школе
„Живорад Грбић” – Ваљево (Србија), педагог: Тијана Радовић.

• Лауреат за основне музичке школе   је Обрадовић Марија, V разред ОМШ, МШ „Живорад
Грбић” – Ваљево (Србија), педагог: Тијана Радовић.

• Лауреат  за  камерне  ансамбле  основне  музичке  школе   је  Ансамбл  „Flautissti”,  ОМШ
„Владимир Ђорђевић” - Београд / МШ „Коста Манојловић” - Земун (Србија), педагог:
Александар Буркерт

• Лауреат  за  камерне  ансамбле  средње  музичке  школе   је  Ансамбл  „Flautisimo”,  МШ
„Живорад Грбић” - Ваљево (Србија), педагог: Тијана Радовић

• За  најбољег  педагога проглашена  је  Слободанка  Васиљевић Љујић, ОМШ  „Живорад
Грбић” – Ваљево (Србија). 

• За најбољег клавирског сарадника проглашена је Татяна Божко, НМУ „Любомир Пипков”
– София (България).
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Жири је доделио две додатне дипломе:
• Диплома за изузетан допринос и уметничку сарадњу са младим флаутистима  :  Ивана

Јанаќиева, Факултет за музичка уметност – Скопје (Македонија)
• Диплома за изузетан допринос и уметничку сарадњу са младим флаутистима  :  Ксења

Вељовић, ОМШ „Јосип Славенски” - Нови Сад (Србија)

У категоријама где су наступали солисти, укупно је додељено:
• четири Лауреата, 
• четрнаест 1. I награда, 
• седамдесетосам I награда, 
• двадесетдве II награде и 
• четири III награда. 

Одустало је шест пријављених учесника. 

У категоријама камерних ансамбала укупно је додељено: 
• две 1. I награде и 
• три I награде. 

Ниједан ансамбл није одустао.

У четвртак, 21. фебруара, у оквиру Свечаног отварања 21. Сусрета, одржан је концерт
Триа „АУРА” из Скопља (Македонија). Овај трио чине истакнути македонски уметници,
флаутиста Страшо Темков, пијанисткиња Ана Гацева и фаготиста Марјан Милошевски.
Осим богате извођачке каријере, ангажовани су и као професори на Факултету за музичку
уметност у  Скопљу.  Реализовали су многобројне  концерте  као солисти и  као камерни
музичари  у  САД,  Француској,  Немачкој,  Аустрији,  Енглеској,  Бугарској,  Словенији,
Србији, па и у Азији и Африци. Несумњиво се убрајају у најбоље и најактивније музичке
уметнике  Македоније  о  чему  говоре  и  бројне  критике.  У  овом  саставу  су  остварили
дугогодишњу богату концертну активност, изводећи дела свих музичких епоха и стилова.
Трио  често  промовише  дела  македонских  композитора  написаних  баш  за  овај  састав.
Њихово извођење карактерише изразита експресивност, музичка симбиоза и компактност
звука и израза.

За време трајања Сусрета, одржан је Mићић Аницаaster class за заинтересоване учеснике Сусрета.
Предавач је био Матеј Зупан – професор на Музичкој академији у Љубљани. У раду Master
class-а  је  учествовало  8  студената  музичких  академија,  8  ученика  средњих  музичких
школа и 13 ученика основних музичких школа.

У недељу, 24. фебруара, на  свечаном затварању Сусрета наступили су најуспешнији
учесници Сусрета.

Генерални поковитељ Сусрета, као и претходних година, био је Град Ваљево.

Остали порковитељи Сусрета су: 
• породица професора Тахира Куленовића,
• Холдинг корпорација „Крушик” а.д. – Ваљево,
• „X BREND” (дигитална штампа великог формата) – Ваљево,
• Коначиште „Бубица” – Ваљево,
• Ресторан „Златибор” – Ваљево.
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Резултати ученика наше школе:

У категорији солиста, учесници из наше школе освојили су: 
• три Лауреата, 
• три 1. I награде, 
• двадесеттри I награде, 
• пет II награда и 
• три III награде.

Табела 7.4.4-2: Резултати ученика наше школе на 21. Сусрета флаутиста у категорији
солиста

Ниво обр. Раз. Име Педагог Корепетитор Награда Поени Посебне награде

ОМШ I Анастасиа Ђуричић Мина Чкојић
Андријана 
Божић

I награда 94,86

ОМШ I Искра Ђуровић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 94,17

ОМШ I Тара Љујић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 94,00

ОМШ I Исидора Лукић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

I награда 93,57

ОМШ I Андреа Гавриловић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 92,83

ОМШ I Димитрије Олачи Мина Чкојић
Андријана 
Божић

I награда 91,00

ОМШ I Тара Стојановић Мина Чкојић
Милица 
Продано-
вић

I награда 90,14

ОМШ I Нађа Дугоњић Мина Чкојић
Андријана 
Божић

I награда 90,00

ОМШ I Теодора Шарчевић Мина Чкојић
Милица 
Продано-
вић

Одустала

ОМШ II Милица Миловић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

1. I на-
града

98,17

ОМШ II Теодора Адамовић Мина Чкојић
Андријана 
Божић

I награда 95,43

ОМШ II Елеонора Јовановић
Ђорђе Маринко-
вић

Андријана 
Божић

I награда 92,43

ОМШ II Уна Стефановић 
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 92,33

ОМШ II Наталија Ковачевић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 91,83
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Ниво обр. Раз. Име Педагог Корепетитор Награда Поени Посебне награде

ОМШ II Милица Нешковић
Ђорђе Маринко-
вић

Андријана 
Божић

I награда 90,29

ОМШ II Нина Трипковић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 90,00

ОМШ III Ива Бошковић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 94,67

ОМШ III
Анастасија Карада-
ревић

Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 93,83

ОМШ III Татјана Петровић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 93,17

ОМШ III Лена Топаловић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 92,33

ОМШ V Марија Обрадовић Тијана Радовић
Оливера 
Пантелић

1. I на-
града

100,00 Лауреат за ОМШ

ОМШ V Ленка Мићић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

I награда 93,71

ОМШ V
Кристина Теофило-
вић

Мина Чкојић
Андријана 
Божић

II награ-
да

85,14

ОМШ VI Елена Медић Мина Чкојић
Андријана 
Божић

I награда 95,00

ОМШ VI Катарина Крстајић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

I награда 93,57

ОМШ VI Теодора Радовић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

I награда 93,00

ОМШ VI Лејла Радојевић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

I награда 92,57

ОМШ VI
Кристина Степано-
вић

Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

II награ-
да

86,50

ОМШ VI Јана Стојаковић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

II награ-
да

86,00

ОМШ VI
Димитрије Терма-
чић

Тијана Радовић
Андријана 
Божић

II награ-
да

83,57

ОМШ VI Ивана Марковић
Слободанка Ва-
сиљевић Љујић

Андријана 
Божић

II награ-
да

82,67

ОМШ VI Ивана Радојичић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

III награ-
да

78,71

СМШ I Калина Петровић Тијана Радовић
Андријана 
Божић

III награ-
да

77,29
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Ниво обр. Раз. Име Педагог Корепетитор Награда Поени Посебне награде

СМШ II Аница Мићић Тијана Радовић
Марко Бог-
дановић

1. I на-
града

100,00

Лауреат за 
СМШ, Свеукуп-
ни Лауреат так-
мичења и добит-
ник Новчане на-
граде породице 
професора Тахи-
ра Куленовића

СМШ III Марија Исидоровић Мина Чкојић
Андријана 
Божић

III награ-
да

74,14

У категорији камерних ансамбала, ученици из наше школе освојили су: 
• једну 1. I награду и 
• три I награде.

Табела 7.4.4-3: Резултати ученика наше школе на 21. Сусрета флаутиста у категорији
камерних ансамбала

Кате-
горија Назив ансамбла

Чланови ансамбла
Педагог Коре-

петитор Поени Награ-
да

Посебне
наградеИме Узраст

I
Квартет „Си-
рингс”

Топаловић Лена III р. ОМШ

Слободан-
ка Васиље-
вић Љујић

97,17
I на-
града

Петровић Татјана III р. ОМШ

Бошковић Ива III р. ОМШ

Карадаревић Анастасија III р. ОМШ

I
Квартет „Пико-
ло”

Марковић Ивана VI р. ОМШ

Слободан-
ка Васиље-
вић Љујић

Ан-
дрија-
на Бо-
жић

97,17
I на-
града

Томић Михаела VI р. ОМШ

Степановић Кристина VI р. ОМШ

Крстајић Катарина VI р. ОМШ

I
Дуо „Криста-
лин”

Теофиловић Кристина V р. ОМШ Мина Чко-
јић

95,29
I на-
градаПавловић Сара IV р. ОМШ

II
Ансамбл 
„Flautissimo”

Мићић Ленка V р. ОМШ

Тијана Ра-
довић

100,00
1. I на-
града

Лауреат за
камерне 
ансамбле 
средње 
школе

Петровић Калина I р. СМШ

Медић Елена VI р. ОМШ

Стојаковић Јана VI р. ОМШ

Мићић Аница II р. СМШ

Радовић Теодора VI р. ОМШ

Наше  ученике  су  за  ово  такмичење  припремали  следећи  наставници:  Слободанка
Васиљевић  Љујић,  Мина  Чкојић,  Тијана  Радовић  и  Ђорђе  Маринковић.  Слободанка
Васиљевић Љујић је добила награду као најбољи педагог на такмичењу.

Наше ученике  су  на  21.  Сусретима пратили следећи корепетитори из  наше школе:
Андријана Божић, Милица Продановић и Оливера Пантелић.
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Табела 7.4.4-4: Статистички подаци 21. Сусрета флаутиста

Укупно пријављених учесника 128 од тога 36 наших

Укупно пријављених солиста 123

86 солиста основне школе (од тога наших 31)
I раз. 17 (наших 8)
II раз. 24 (наших 7)
III раз 12 (наших 4)
IV раз. 12 
V раз. 7 (наших 3)
VI раз. 14 (наших 9)
20 солиста средњих школа (од тога наших 3)
I раз. 6 (наша 1)
II раз. 4 (нашa 1)
III раз. 7 (нашa 1)
IV раз. 3
17 солиста академаца
I год. 5
II год. 5
III год. 3 
IV год. 3
мастер 1

Одустали 6

3 солиста основне школе (од тога наша 1)
I раз. 1 (наша)
II раз. 1
VI раз. 1
2 солиста средњих школа
III раз. 2
1 солиста академаца
III год. 1 

Ансамбли 5
I категорија 4 (3 наша)
II категорија 1 (наш)

Укупно пријављених учесника који на-
ступају у ансамблима

26

1 дуо (1 х 2) (наш)
2 квартета (2 х 4) (оба наша)
2 Ансамбла (6 – наш, 10 - Београд/Земун)
(5 учесника наступа само у ансамблу – 2 наших, 3 из Београд/
Земун)

Чланова жирија 9

Педагога 40

Корепетитора 33

Школа 25

19 из Србије
3 из Црне Горе
1 из БиХ – Републике Српске
1 из Македоније
1 из Бугарске

Пријављених за Master class 32
10 музиче академије
8 средње музичке школе
14 основне музичке школе

Извештај припремио
Славиша Јездимировић
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г) 4. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”
Ваљевски  фестивал  хорова,  који  од  2017.  године  носи  назив  „ХорФест”,  настао  на

иницијативу Вање Урошевић и Николине Нинић, наставница теоретских предмета МШ
„Живорад Грбић” у Ваљеву. Ове године, фестивал је одржан од 11. До 14. априла 2019.
Године.  Тим  задужен  за  организацију  и  извођење  фестивала  чинили  су:  Сузана
Радовановић  Перић,  Вања  Урошевић,  Николина  Нинић,  Божана  Дивац,  Милаца
Степановић  Баба-Милкић,  Тијана  Читаковић,  Виолета  Огњеновић  и  Славиша
Јездимировић. У фестивалским данима ангажовани су били бројни наставници и ученици
музичке школе.

Висина котизације за  учешће на  фестивалу износила је  50 евра,  или 5  000 РСД по
саставу,  за  хорове из србије.  Као и претходне године,  извођење фестивала не би било
могуће  без  финансијске  подршке  генералног  покровитеља  фестивала-  Град  Ваљево.
Овогодишњи пријатеља фестивала били су: Душан Арсенић- графички уметник, Ваљевска
гимназија,  Штампарија  „DiPrint”,  Ресторан  „Златибор”,  „X  BREND”  Ваљево,   „King
Komerc”  д.о.о.  Ваљево,  Агенција  за  маркетинг  „Aна Томић Кондић . Наставничко веће се бавило следећим питањима:kter  Design”,,  Коначиште  „Бубица”.
Учесници фестивала имали су могућност да по цени од 500 РСД купе CD са снимком своје
категорије, уз доплату за фотографије са наступа, и готово сви састави искористили су ову
понуду.

Овогодишњи  стручни  жири  чинили  су:  Драгана  Јовановић,  редовни  професор  на
Факултету музичке уметности у Београду за предмет дириговање, диригент академског
хора Колегијум Музикум; Аљоша Новаковић, проф. у Музичкој школи „Саво Балабан” у
Приједору,  диригент  хора  „Вила”,  један  од  организатора  фестивала  „Златна  Вила”  у
Приједору и члан жирија на многим значајним фестивалима у региону; Дијана Јеринић-
Милић проф.  у  Музичкој  школи „Живорад Грбић” из Ваљева;  у  категорији Фолклорне
музике,  жирију  се  придружила  Милена  Урошевић,  дипломирани  етномузиколог  из
Ваљева. Секретар жирија била је Вања Урошевић.

Концертом  ваљевских  хорова  „У  сусрет  ХорФесту”,  који  је  одржан  08.  априла  у
вечерњим часовима, у великој сали Центра за културу, најављен је почетак овогодишњег
фестивала. На концерту су наступили хор Прве основне школе, дечји и мешовити црквени
хор „Хаџи Рувим”,хор Прве основне школе, девојачки хор СМШ „Живорад Грбић”, хор „Va
cappella”, и камерни хор „Емануил“.  У оквиру промоције Фестивала, био је организован
спонтани наступ хорова који су певали на различитим местима у граду, и на тај начин
чинећи лепу Музичку позивницу, упутили наше суграђане на предстојећи догађај. Овој
акцији одазвали су се хор Прве основне школе, и дечји црквени хор Хаџи Рувим. Уједно,
овакав чин пробудио је фестивалски дух у нашем граду. 

У петак 12. априла у сали Музичке школе, од 13 до 16 часова, одржан је веома значајан
стручни скуп на којем се говорило о приступу хорској партитури, на примеру Руковети
Стевана  Стојановића  Мокрањца,  у  аранжнаму  за  девајачки  хор,  и  о  мануелној
диригентској техници. Скуп је одржан у реализацији др Драгане Јовановић, доцента за
хорско  певање  на  Катедри  за  дириговање  Факултета  музичке  уметности  у  Београду  и
диригента  Академског  хора  „Collegium  musicum,  а  присуствовали  су  наставници  и
ученици теоријског одсека. IV ХорФест, свечано је отворен у петак 12. априла, обраћањем
директора школе мр Сузане Радовановић Перић и представника локалне самоуправе г.
Дејана Богојевића,  и уметничког дириктора фестивала, Вање Урошевић. У уматничком
делу програма, публика је имала прилику да чује концерт прошлогодишњег победника
фестивала,  хор при цркви свети отац Никола из  Ниша.  На програму су  биле духовне
композиције, са песмом „Оро се вије“ у финалу концерта. 
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На овогодишњем фестивалу се представило 22 састава из земље и региона, што значи
да  је  наш  град  у  ово  периоду  посетило  око  800  учесника  из  Београда,  Бечеја,  Руме,
Сремске Митровице, Лесковца, Суботице, Куле, Лознице, Краљева, Новог Сада,  и хор из
Тузле.

Хорови су се такмичили у седам категорија. У суботу, 13. априла су се у сали музичке
школе  надметали  Дечји  хорови  (Ia-категорија,   до  11  и  Iб-категорија,  до  15  година
старости); Вокалне групе (IV в категорија), Камерни хорови одраслих (IV б категорија),
Слободни састави (VII категорија); хорови и Фолклорне групе (VII категорија); У недељу,
14.апрла, у свечаној сали Ваљевске гимназије, жирију су се предствили Мешовити хорови
младих (IIa категорија),  Мешовити хорови одраслих (III  категорија),  Девојачки хорови
(једнородни  хорови  младих-  II  б  категорија).  Велики  успех  фестивала  огледа  се  и  у
реализацији такмичарске категорије за хорове који изводе духовну музику (V категорија).
Наиме, ове године је организован наступ хорова у Цркви Покрова Пресвете Богородице,
са благословом Његовог Преосвештенства, господина Милутина.

Већ традиционално, након сваког такмичарскога дана одржан је Округли сто на којем
су учествовали диригенти хорова са члановима жирија. Идеја овог скупа, заснива се на
жељи да се размене искуства, нотни материјали, али и да диригенти добију прилику да
чују мишљење стручног жирија о наступу њиховог хора, као и предлоге и сугестије које би
их  упутиле  ка  још  бољим  резултатима.  Ове  године,  округли  сто  је  отворила   Вања
Урошевић,  а  запажање  жирија  о  појединачним  наступима,  наизменично  су  тумачили
проф Драгана Јовановић и Аљоша Новаковић. Запажања и савети чланова жирија била су
веома стручна, и представљени веома пажљиво, како би њихов утицај на диригенте био
мотивационог карактера. 

Након  сваког  такмичарског  дана,  а  по  завршетку  Округлог  стола,  у  свечаној  сали
Музичке школе, одржан је концерт најбољих учесника. Ове године, прилику да се поново
предстве публици, имали су награђени учесници:
 Апсолутни победник фестивала: Вокални ансамбл „Мушкет“ из Новог Сада, хоровођа:

Вук Милановић, IV категорија (вокални састави).
 Најбољи диригент: Божана Дивац, хор ПопХор из Ваљева

Победници категорија:
1)I категорија (дечји хорови), Хор МШ „Петар Коњовић“, Бечеј
2)II категорија (хорови младих), Девојачки хор МШ „Живорад Грбић“, Ваљево
3)III категорија (хорови одраслих), Мешовити хор МШ „Станковић“, Београд
4)IV категорија (вокалне групе), Вокални ансамбл „Мушкет“, Нови Сад
5)V категорија (духована музика)“Градски хор Бечеј“, Бечеј
6)VI категорија (слободни састави и програми), Поп хор „Va cappella“, Ваљево
7)VII категорија (фоклкорна музика), Вокални солиста Етно групе „Веселице“, Наташа

Ћебић, Ваљево
8)Специјална  награда  за  аутентичност  костима:  Етно  група  МШ  „Живорад  Грбић“,

Ваљево
9)Специјална  награда  за  најбољи  водећи  глас:  Етно  група  МШ  „Станислав  Бинички“,

Марина Јанковић,Лесковац
10)Специјална  награда  за  извођење  страног  фолклора:  Мешовити  хор  „Вук  Караџић“,

Лозница
11)Специјална награда за најбољи сценски наступ: Градски хор „Српско певачко друштво у

Руми“, Рума
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Приликом проглашења награђених учесника фестивала, публици су се обратили проф.
Драгана Јовановић,  Аљоша Новаковић, и директорка музичке школе, Сузана Радовановић
Перић, који су истакли важност нашег фестивала за град, за нашу земљу и регион и његов
значај  на  музичку  сцену  данашњице.  Овом  приликом  изразили  су  радост  због
укључености града и цркве у организацију нашег фестивала.. Жири је током фестивала
упутио неколико важних сугестија организаторима фестивала, које би унапредиле наш
рад и реализацију ХорФеста. По завршетку фестивала, стигле су бројне честитке од стране
задовољних  учесника,  који  су  истакви  то  да  је  организација  фестивала  подигнута  на
изузетно  висок  ниво.  Организација  иза  сцене  је  протекла  у  најбољем  реду,  великом
посвећеношћу  наставника  и  ученика.  Од  великог  значаја,  био  је  састанак,  одржан  од
стране  уметничког  директора  са  дежуним  ученицима  и  колегама.  Овом  приликом
објашњена и образложени су разлози задужења која су има поверена.  

У  четвртој  години  од  оснивања  фестивала,  види  се  напредак  у  организацији  и
реализацији,  као и повећање интересовања код публике и пријављених хорова,  што се
огледа  и  у  наступима  многих  нових  састава,  али  и  прихватањем фестивала  у  другим
институцијама у нашем граду. Готово сви диригенти упутили су похвале за организацију,
и извођење фестивала, као и гостопримство домаћина. Уз бројне похвале, организатрима
фестивала  упућени  су  поменути  предлози  и  савети  за  унапређење  манифестације,  а
чланови жирија  понудили су  сваку помоћ приликом организације  наредног  Ваљевског
фестивала хорова, „ХорФеста”, уз сугестију да је у питању мали јубилеј, којем би требало
посветити посебну пажњу.

Табела 7.4.4-5: Најуспешнији учесници „ХорФеста”

Хор (или певачка група) Хоровођа (или 
уметн. руковод.) Институција Катего-

рија Поени Награда Посебне награде

Дечји хор „Сањалице” – 
Прокупље

Сања Стојковић
Дом културе „Ра-
дивој Увалић Бата”
– Прокупље

Iб 97,67
I награ-

да

Победник категорије 
и Специјална награда за
најбоље извођење савре-

мене композиције

Хор „Круна од нота” – 
Обреновац

Маја Обрадо-
вић

УГ „Круна од нота”
– Обреновац

Iб 96,00
I награ-

да

Специјална награда за
најбоље изведену задату

композицију

Хор „Прва основна шко-
ла” – Ваљево

Дијана Јеринић 
Милић

„Прва основна 
школа” – Ваљево

Iб 97,33
I награ-

да
Специјална награда за

најбољи сценски наступ

Мешовити хор Гимнази-
је „Вук Караџић” – Ло-
зница

Дарко Несторо-
вић

Гимназија „Вук 
Караџић” – Лозни-
ца

IIа 97,00
I награ-

да
Победник категорије
и Најбољи диригент

Мешовити хор МШ 
„Станковић” – Београд

Јелена Радуно-
вић

МШ „Станковић” – 
Београд

IIIа 91,33
I награ-

да
Победник категорије

Хор „Гимназијски вокал-
ни састав” – Рума

Марија Ратан-
чић

Гимназија „Стеван 
Пузић” – Рума

IVв 98,00
I награ-

да
Победник категорије

Хор Храма Светог Оца 
Николаја – Ниш

Мирослав 
Иванковић

Епархија нишка – 
Ниш

Vб 99,00
I награ-

да

Победник категорије
и Апсолутни победник

фестивала

Женска вокална група 
„Мироносице Суботица”
– Суботица

Ивана Вуцеља
Удружење жена и 
деце „Мироноси-
це” – Суботица

Vб 89,67
II награ-

да

Специјална награда за
најбоље извођење духовне

композиције
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Хор (или певачка група) Хоровођа (или 
уметн. руковод.) Институција Катего-

рија Поени Награда Посебне награде

Мешовити хор „Панони-
ка” – Зрењанин

Зорица Козло-
вачки

Удружење грађана
„Major Music” – 
Зрењанин

VI 89,67
II награ-

да
Најбољи корепетитор
(Анико Гардиновачки)

Хор „Va cappella” – Ва-
љево

Божана Дивац VI 98,33
I награ-

да
Победник категорије

Хор „Распевани профе-
сори” – Вршац

Марина Клиска

Уметничко-обра-
зовни центар „Рас-
певани професо-
ри” – Вршац

VI 92,67
I награ-

да

Специјална награда за
најбоље извођење попу-

ларне композиције

Женска певачка група 
Градског ансамбла на-
родних игара и песама –
Пожаревац

Љубица Мила-
диновић

Центар за културу 
Пожаревац – По-
жаревац

VII 97,00
I награ-

да
Победник категорије

Уметнички директори такмичења
Николина Нинић и Вања Урошевић

д) 4. Међународни фестивал гудача „Златне степенице”
Међународни фестивал гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ” је прво гудачко такмичење у

организацији МШ „Живорад Грбић” реализовано по први пут у периоду од 24. до 26. маја
2018.  године  у  Ваљеву.  Реализација  овог  такмичења  инспирисана  је  деценијским
сазревањем идеје професора гудачког одсека школе да једним великим такмичењем које
ће објединити гудаче свих узраста укаже на културни потенцијал Ваљева, унапреди имиџ
ваљевске музичке школе и популацији музичких педагога и ученика музичких школа и
академија  приближи  професионално  стваралаштво  професора  Живорада  Грбића,
истакнутог  музичког  педагога  и  особе  која  је  у  Ваљеву  поставила  темеље  модерног
музичког  школовања.  Ова  идеја  је  препозната  као  неопходан  импулс  развоју  и
презентацији музичке педагогије на територији некадашње СФРЈ најпре од еминентног
виолинског  педагога  и  једне  од  најистакнутијих  личности  музичке  културе  на  овим
просторима, професора Дејана Михаиловића као и од свих професора са гудачке катедре
ФМУ и Академије Уметности у Новом Саду и колега из многобројних музичких школа
широм некадашње Југославије. 

Такмичење које  се одвијало у осам категорија  кандидата  узраста  од 8  до 22,  у  три
дисциплине (виолина, виола и виолончело), оцењивао је жири састављен од професора
музичких академија: 

Виолина / Виола
 проф. Маја Јокановић  – Факултет музичке уметности – Београд (Србија)
 проф. Моника Скалар – Академија за гласбо – Љубљана (Словенија)
 проф. Никола Алексић – Академија уметности – Нови Сад (Србија)
 проф. Михал Будински – Академија уметности – Нови Сад (Србија)
 проф. Немања Марјановић – Факултет музичке уметности – Београд (Србија), Музичка

академија – Бања Лука (БиХ)
 проф. Милан Чизмић – Музичка школа „Јосип Славенски” – Нови Сад (Србија)
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Виолончело
 проф. Срђан Сретеновић – Факултет музичке уметности – Београд (Србија)
 проф. Дејан Митровић – Музичка школа „Станковић” – Београд (Србија)
 проф.  Данијела  Милутиновић –  Музичка школа „Др.  Војислав Вучковић” – Београд

(Србија)

Ове  године  Златне  степенице  су  реализоване  у  периоду  од  24.  –  26.  маја,  у  СМШ
„Живорад  Грбић”.  Окупиле  су  133  учесника,  61  педагога,  44  клавирска  сарадника,  20
школa из Србије, 11 школa из Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније и Словеније. 

Поред такмичарског дела ове године квалитету фестивала је свакако допринео концерт
камерног оркестра „Гудачи Светог Ђорђа”. Пред препуном салом, ансамбл се представио
композицијама  Хајдна,  Елгара,  Сретеновића  и  Респиђија.  Као  солисти  су  наступили
реномирани професор ФМУ у Београду – виолончелиста Срђан Сретеновић, као и веома
талентовани  млади  виолончелиста  Реља  Митровић  –  ученик  шестог  разреда  МШ  „Др
Војислав Вучковић” – Београд (из класе проф. Данијеле Милутиновић Ненић). Концерт
који је публика поздравила одушевљењем и овацијама био је и више него величанствена
позивница за све оно што је фестивал понудио ваљевској публици. 

Генерални утисак гостујућих педагога и учесника је да су Златне степенице у смислу
организације,  пропозиција,  квалитета  учесника,  састава  жирија,  оцењивања,  фестивал
који  сигурно може да  претендује  на  титулу једног  од најреномиранијих такмичења за
гудаче.  Тој  констатацији  су  свакако  допринели  пратећи  програми  фестивала  –  два
masterclass-а:  проф. Драгана Средојевића – виолина и проф. Саше Мирковића – виола,
организованих  за  све  заинтересоване  учеснике  фестивала и  промоција  Уметничке
радионице за израду и оправку гудачких инструмената и едукацију „ТАРИСИО”, проф.
Богић В. Миодрага.

Обзиром да смо имали ту част да један од главних иницијатора „Златних степеница”,
буде  проф.  Дејан  Михаиловић,  свакако  једна  од  најзначајнијих  личности  српске
виолинистичке  педагогије,  организациони  тим  фестивала  је  одлучио  да  у  знак
захвалности  и  сталног  подсећања  на  врхунско  професионално  деловање  проф.  Дејана
Михаиловића, награда за Апсолутног победника фестивала носи његово име. 

Награде:

Апсолутни победник такмичења - награда „Дејан Михаиловић":
 Илијовски  Алексндар,  дисциплина:  Виолина,  МШ  „Стеван  Мокрањац”  –  Краљево

(Србија), педагог: Анушка Николић

Победник дисциплине виолончело:
 Крстева  Анђела,  дисциплина:  Виолончело,  Факултет  музичке  уметности  –  Београд

(Србија), педагог: Срђан Сретеновић

Најуспешнији педагог:
 Вениа Жарковић, МШ „Станковић” – Београд (Србија) и МШ „Мокрањац” – Београд

(Србија)

Најбољи клавирски сарадник:
 Милош Јакшић, МШ „Живорад Грбић” – Ваљево (Србија)
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На овогодишњем фестивалу нашу школу је  представљало 42 учесника (5 победника
категорија, 16 првих награда, 9 других и 12 трећих награда). 

Табела 7.4.4-6: Резултати наступа ученика МШ „Живорад Грбић” на такмичењу гудача
„Златне степенице”

Кате-
горија

Дисци-
плина

Име Педагог
Корепети-

тор
Број

поена
Награда

Посебне на-
граде

I Виолина
Петровић  
Александар

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

100,00 1. I награда
Победник ка-
тегорије

I
Виолон-

чело
Филиповић 
Калина

Даница Крунић Ана Пејовић 100,00 1. I награда
Победник ка-
тегорије

I Виолина
Петровић Ми-
хајло

Лука Марковић
Милош Јак-
шић

99,00 I награда

I Виолина
Ристић Небој-
ша

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

99,00 I награда

I Виолина Ристић Марио Верица Јаковљевић Ана Пејовић 98,00 I награда

I Виолина Васић Никола Павле Чанић Ана Пејовић 96,00 I награда

I
Виолон-

чело
Перић Хана Даница Крунић Ана Пејовић 96,00 I награда

I
Виолон-

чело
Миловановић 
Огњен

Даница Крунић Ана Пејовић 95,00 I награда

I Виолина
Бирташевић 
Катарина

Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 93,00 II награда

I Виолина Савић Петра
Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 90,00 II награда

II
Виолон-

чело
Крунић Еми-
лија

Даница Крунић Ана Пејовић 98,33 1. I награда
Победник ка-
тегорије

II Виолина
Ранковић 
Лена

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

98,00 I награда

II Виолина
Стевановић 
Вук

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

98,00 I награда

II Виолина
Стојаковић 
Неда

Љиљана Јовановић
Милош Јак-
шић

95,00 I награда

II Виолина
Ранисављевић
Анђелија

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

90,00 II награда

II Виолина
Урошевић Ла-
зар

Љиљана Јовановић
Милош Јак-
шић

87,00 II награда
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Кате-
горија

Дисци-
плина

Име Педагог
Корепети-

тор
Број

поена
Награда

Посебне на-
граде

II Виолина
Лазић Магда-
лена

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

86,00 II награда

II Виолина
Миладиновић 
Ђорђе

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

83,00 III награда

II Виолина
Мирковић 
Лука

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

83,00 III награда

II Виолина
Павићевић 
Лука

Верица Јаковљевић Ана Пејовић 82,00 III награда

II Виолина
Симић Дам-
њан

Милена Броћовић
Милош Јак-
шић

75,00 III награда

III Виолина
Јовановић Ми-
ливој

Љиљана Јовановић
Милош Јак-
шић

99,00 1. I награда
Победник ка-
тегорије

III Виолина Петровић Тина Павле Чанић Ана Пејовић 95,00 I награда

III
Виолон-

чело
Мишковић 
Николина

Даница Крунић Ана Пејовић 95,00 I награда

III
Виолон-

чело
Филић Јасми-
на

Даница Крунић Ана Пејовић 93,33 II награда

III Виолина Стошић Анка
Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

90,00 II награда

III Виолина
Кулинчевић 
Николија 

Љиљана Јовановић
Милош Јак-
шић

83,00 III награда

III Виолина
Трипковић Ва-
силије

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

76,00 III награда

IV
Виолон-

чело
Павловић  Ти-
јана

Даница Крунић Ана Пејовић 96,33 I награда

IV
Виолон-

чело
Николић Ан-
ђелина

Даница Крунић Ана Пејовић 95,00 I награда

IV Виолина Томић Иван Верица Јаковљевић Ана Пејовић 80,00 III награда

IV Виола
Вуковић Лен-
ка

Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 80,00 III награда

IV Виолина Павић Јана
Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

75,00 III награда
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Кате-
горија

Дисци-
плина

Име Педагог
Корепети-

тор
Број

поена
Награда

Посебне на-
граде

IV Виолина
Димитријевић 
Тара

Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

75,00 III награда

IV Виолина
Маџаревић 
Николина

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

75,00 III награда

V Виола
Муратовић Јо-
ван

Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 97,00 I награда

V Виолина
Петрашевић 
Јана

Павле Чанић Ана Пејовић 90,00 II награда

V Виола
Стојановић 
Анђела

Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 82,00 III награда

VI Виолина Живић Софија Павле Чанић Ана Пејовић 99,00 1. I награда
Победник ка-
тегорије

VI Виолина Вујић Бојана
Александра Мили-
војевић Јоцић

Милош Јак-
шић

96,00 I награда

VI Виола
Савић Јелиса-
вета

Милена Мартинов 
Стојковић

Ана Пејовић 95,00 I награда

VI Виолина
Урошевић 
Ивана

Снежана Стевано-
вић

Милош Јак-
шић

86,00 II награда

„Златне  степенице”  су  завршене  Концертом  победника,  на  коме  су  наступили
победници категорија. На концерту су уручене награде најбољима.

Табела 7.4.4-7: Статистички подаци такмичења ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ

Укупно пријављених наступа учесника 133 Од тога 42 наших ученика.

Број наступа учесника у дисциплини виолина 
по категоријама
(укупно: 95)

И: 9
II: 22
III: 12
IV: 17
V: 18
VI: 14
VII: 2
VIII: 1

наших: 7
наших: 10
наших: 5
наших: 4
наших: 1
наших: 3
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Број наступа учесника у дисциплини виола по 
категоријама
(укупно: 15)

III: 3
IV: 3
V: 3
VI: 4
VII: 2

наших: 1
наших: 2
наших: 1

Број учесника у дисциплини виолончело по ка-
тегоријама
(укупно: 23)

I: 4
II: 4
III: 4
IV: 5
V: 2
VI: 2
VII: 1
VIII: 1

наших: 3
наших: 1
наших: 2
наших: 2

Педагога 61

Корепетитора 44

Школа 30

20 из Србије
5 из Црне Горе
4 из Босне и Херцеговине
1 из Македоније
1 из Словеније

Prijavljenih za Masterclass violine 16

I kategorija: 2 (naših: 1)

II katagorija: 3 (naših: 2)

III katagorija: 1

IV kategorija: 4 (naših: 2)

V kategorija: 2

VI kategorija: 4 (naših: 3)

Prijavljenih za Masterclass viole 8

IV kategorija: 3 (naših: 1)

V kategorija: 3 (naših: 2)

VI kategorija: 2 (naših: 1)

Извештај припремио
Славиша Јездимировић

7.4.5. Реализација планова слободних 
активности

а) Ансамбл малих виолиниста „Ла кампанела”
Виолинистичка  музичка  радионица  већ  пуне  3  године  функционише  у  оквиру

припремних програма наше школе. У њима сам наставу инструмента спроводила кроз
облик групне наставе и дошла до закључка да сасвим мали музичари знатно успешније
усвајају наставне садржаје кроз групно музицирање. Такво искуство ме је инспирисало да
у септембру 2017.г. формирам још један гудачки ансамбл у нашој школи – ансамбл малих
виолиниста – „Ла кампанела”. 

Због посебног шарма коју мала деца сама по себи носе и врло квалитетног звучања,
ансамбл малих виолиниста је био једна од најуспешнијих учесника на концертима наше
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школе. Врло брзо су као једини камерни састав, чији су чланови толико млади, постали
специфични ансамбл школе и врло популаран репрезент. ,,Ла Кампанела” je и ушколској
2018/19.г.  наставила са  радом,  звучно обогаћена увођењем малих челиста  а  свој  први
наступ  остварила  најпре  на  Новогодишњем  концерту  најмлађих  гудача  у  ваљевској
Гимназији,  а  потом  и  на  Новогодишњем  концерту  школе  са  нумером  ,,Плес  пилића”
(Вернер Томас). Потом на изложби дечијег стваралаштва реализованој поводом прославе
Дана  Града,  заједно  са  гудачким  оркестром  ОМШ  ,,Живорад  Грбић”,  представљају
уметнички програм манифестације. Своју концертну активност ,,Ла Кампанела заокруђује
заједничким наступима са гудачким оркестром основне музичке школе на концертима
поводом обелеђавања 65 година постојања школе извођењем нумере ,,Пирати са Кариба”,
Ханса Цимермана.

Ла Кампанелу су у 2018/19. године чинили:
 Прве  виолине:  Вук  Стевановић,  Стефан  Арсеновић,  Александар  Петровић,  Анка

Стошић, и Небојша Ристић
 Друге виолине: Лена Ранковић, Николија Кулинчевић, Неда Павловић и Јана Савић 
 Виолончела: Хана Перић и Емилија Крунић

Клавирска сарадња: проф. Милош Јакшић

Наступи ансамбла:
 22.  12.   2018.г.   –Наступ на Новогодишњем концерту најмлађих гудача у ваљевској

Гимназији
 27.12. 2018.г. – Наступ на Новогодишњем концерту школе ,,Као на филму”
 19.3. 2019.г. – Наступ на Изложби стваралаштва младих у галерији ,,Мића Трнавац”

поводом прославе Дана Града
 17.5.  2019.г.  –  Наступ  на   концерту  класе  проф.  Снежане Стевановић у  Гимназији,

поводом 65 година постојања наше школе
 20.5.  2019.г. – Наступ на концерту најмлађих поводом јубиларног Дана Школе
 22.5. 2019.г. – Наступ на Великом концерту у Центру за културу поводом 65 година

постојања школе.

Уметнички руководилац ансамбла
мр Снежана Стевановић

б) Гудачки оркестар „Феникс”
У  последњој  деценији  ваљевску  уметничку  сцену  обогаћује  значајан  број

професионалних  музичара,  пореклом  из  Ваљева,  који  по  завршетку  студија  свој
професионални ангажман налазе управо у свом родном граду у СМШ „Живорад Грбић”. 

Сасвим случајно, већина тих младих уметника су професори гудачких инструмената,
што  је  резултирало  апсолутном  трансформацијом,  до  тада  мање  репрезентативног
гудачког одсека школе. 

У  врло  кратком  временском  периоду  ваљевски  гудачи  се  убрајају  међу  водеће
представнике  школе  и  града,  на  свим  значајним  такмичењима  и  манифестацијама,
освајају  високе награде  и  признања и  у  великој  мери доприносе  квалитету  уметничке
слике Ваљева. 

2010.  године,  мр  Сузана  Радовановић  Перић  и  мр  Снежана  Стевановић  са
најуспешнијим ученицима гудачког одсека формирају гудачки ансамбл „Феникс”, састав
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који у потпуности представља поменуту ренесансу гудачког звука и положаја уметничке
музике уопште. 

Школска 2018/19.г. је за гудачки оркестар ,,Феникс” до сада најзначајнија, јер оркестар
по први пут учествује у реализацији једног епохалног, музичко сценског дела, стилски
захтевног  и  обимом  до  сада  најкомплекснијег,  опере  ,,Дидона  и  Енеј”.  У  сарадњи  са
гимназијом Ширен, која је на себе преузела припрему вокалног ансамбла, оркестар је са
припремама  за  реализацију овог значајног дела кренуо већ у 2.  полугодишту прошле
године. Рашчитавање деоница, стилски третман извођачке технике, прилагођавање звучно
и  интерпретативно  веома  енергичног,  на  моменте  акустички  агресивнијег  састава,
препознаљивим  по  широким  динамичким  амплитудама  на  једну  барокну  звучну
одмереност, интонативну и интерпретативну перфекцију и потпуну садржајну подршку
радњи опере и вокалном апарату за оркестар је представљао значајан изазов.

Апсолутна посвећеност чланова оркестра што квалитетнијем извођењу, удубљивању у
либрето, преслушавање бројних извођења и изнад свега свест о томе да је интерпретација
једног оваквог дела од изузетног значаја не само за школу, већ за културни домет града
уопште,  довела  је  до  тога  да  Ваљево  на  премијери целокупан ансамбл  опере  испрати
овацијама на турнеју по Немачкој.  Опера је  наишла на сјајне реакције  и критике и у
иностранству,  при  чему  се  увек  истицао  висок  степен  квалитета  гудачког  оркестра.
Професионалној боји ,,Феникса”, веома су допринеле професорке наше школе:
– Милица Продановић, чембало
– Љиљана Јовановић, виолина
– Милена Мартинов, виола
– Даница Крунић, виолончело 

По повратку из Немачке, у ,,Феникс” се укључују и нови чланови,чије је прилагођавање
довело дo једног мирнијег темпа рада оркестра у односу на претходне сезоне. И поред тога
оркестар је и у овој школској години остварио врло запажене и квалитетне наступе. У
школској 2018/19.г. оркестар чине:
 Прве виолине:  Софија  Живић,  Бојана Вујић,  Јана Петрашевић,  Софија Тофиловски,

Иван Томић, Филип Стевановић
 Друге виолине: Ивана Урошевић, Томислав Петровић, Андријана Јанковић и Николина

Маџаревић
 Виоле: Јелисавета Савић, Јован Муратовић и Анђела Стојановић
 Виолончело: Тијана Павловић и Анђелина Николић

Репертоар оркестра:
– Опера ,,Дидона и Енеј”
– Мориконе: Синема Парадизо
– Квин: Боемска рапсодија
– Моцарт: Рондо у Де- дуру 
– Солиста: Марија Обрадовић (флаута)
– Пиацола: Обливион
– Солиста: Софија Живић (виолина)

Наступи оркестра:
 Септембар: Реализација опере ,, Дидона и Енеј”
 12.10.2018.г. - Концерт Добродошлице
 25.12.2018.г. – Концерт гудача средње школе у Модерној Галерији
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 27.12.2018.г. – Новогодишњи концерт школе
 20.5. 2019.г. – Солистички концерт Софије Живић
 22.5. 2019.г. – Велики концерт поводдом 65 година рада музичке школе

Уметнички руководилац оркестра
мр Снежана Стевановић

в) Ансамбл флаута „Флаутисимо”
Aна Томић Кондић . Наставничко веће се бавило следећим питањима:нсамбл  флаута  „Flautisimo“  основан  је  школске  2013/14.  године  као  потреба

флаутиста  за  заједничким  музицирањем.  Веома  брзо  се  показао  сврсисходним овакав
начин вежбања и наступања, јер су уследили бројни наступи и такмичења. У досадашњем
раду број чланова се мењао, те у овом моменту износи шест чланова. Ансамбл је само у
овој  школској  години био  један  од  водећих  носилаца  културних  дешавања у  земљи и
иностранству.

Наступи ансамбла у току школске 2018/19. године:
 20. 09. 2018. – Концерт “Флаутски времеплов“ у МШ „Владимир Ђорђевић“ - Београд
 24. 02. 2019. – Сусрети флаутиста “Тахир Куленовић“ - Ваљево
 05. 03. 2019. – Међународно такмичење “Даворин Јенко“ - Београд
 08. 04. 2019. –  Републичко такмичење УМБШС - Београд
 22. 05. 2019. –  Концерт поводом дана школе у Центру за културу - Ваљево

У школској 2018/19. ансамбл је освојио запажене резултате: 
 Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ у Ваљеву: Прва награда – Лауреат за ансамбле

СМШ
 Међународно такмичење „Даворин Јенко” у Београду: Трећа награда
 Републичко такмичење УМБШС у Београду: Прва награда

Ансамбл  „Flautisimo”  у  свом  програму,  поред  класичног  репертоара,  изводи  дела
савременика (Ian Clarke, Will Offermans) што наступе ансамбла чини врло интересантним.
Специфичност ансамбла је, да се на многим наступима приликом гостовања и ученицима
других класа пружа могућност музицирања.

Наредни период у раду ансамбла би свакако требао донети проширење репертоара и
озбиљне припреме за предстојећа такмичења у школској 2019/20. години.

Уметнички руководилац ансамбла
Тијана Радовић
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г) Литерарно-рецитаторска секција

Табела 7.4.5-1: Извештај о раду Литерарно-рецитаторске секције

Ме-
сец Садржај рада / активности Носиоци активности 

и сарадници у раду
Начин 
рада

Очекивани резулта-
ти / реализација Оцена успешости

С
еп

те
м

ба
р

Уводни час, предлози и договор 
око начина рада секције

Ученици трећег ра-
зреда СМШ, настав-
ник

час
Бројно стање учени-
ка, креирање плана 
и програма.

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

О
кт

об
ар

 -
 Н

ов
еб

ар Прикупљање ученичких радова 
за литерарни конкурс часописа 
„Акт”
Посета и учешће на књиженвној 
вечери у градској библиотеци 
поводом проглашења најбољих 
радова на литерарном конкурсу 
часописа „Акт”

Ученици и одељењски
старешина трећег и 
четвртог разреда 
СМШ

конкурс

Прва награда на ли-
терарном конкурсу 
часописа „Акт“ и рад 
прочитан на књи-
жевној вечери

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Д
ец

ем
ба

р

Читачке пробе  пред Новогоди-
шњи концерт у школи

Ученици и наставник Час

Ученици обавештени
о обавезама и заду-
жењима за време 
трајања и терминима
концерата

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Ја
ну

ар

Предлози и одабирање песама 
за учешће на Смотри рецитато-
ра и школскј слави
Анализа одабраних песама 
Читачке и рецитаторске пробе; 
анализа одабраног материјала

Ученици и наставник Час

Изабране песме.
Ученици упознати са
обавезама при при-
преми Школске Сла-
ве.

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

М
ар

т

Општинска смотра рецитатора
Ученик другог разре-
да

Смотра 
рецита-
тора

Успешан наступ, 
пролаз на Републчко
такмичење

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

А
пр

ил Републичка стра рецитатора у 
Мионици

Ученик другог разре-
да

Смотра 
рецита-
тора

Успешан наступ и 
представљање школе

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

М
ај

 -
 Ју

н

Гледање филмова по избору 
ученика снимљених по књижев-
ноуметничким делима („Дервиш
и смрт”, „Балкански шпијун”...)
Расписан конкурс часописа 
„Акт“, радови су послати на кон-
курс

Ученици и наставник Час

Дискутованње о 
филмовима и при-
рема радова за кон-
курс

Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Циљ  секције  је  стицање  додатних  знања,  упознавање  језичких  појмова  и  појава,
подизање  свести о  различитости  култура  у  писаној  и  усменој  речи,  оспособљавање  за
дубљу  дискусију  на  разне  теме  и  решавање  лексичких,  семантичких,  граматичких  и
стилских задатака, подстицање на критичко мишљење и истраживачки рад. Активности
секције обухватају: анализу и тумачење књижевних дела, посете књижевним вечерима,
припрему за  јавне наступе,  наступе чланова рецитаторске секције,  читање литерарних
радова  ученика,  израду  паноа,  учешће  у  јавним  литерарним  конкурсима,  учешће  на
смотри рецитатора као и израду школског билтена. 

Ментор Литерарно-рецитаторске секције
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Светлана Дујаковић

д) Језичка секција – енглески језик
Језичку секцију  похађала су  три ученика:  Калина Петровић,  ученица првог  разреда

СМШ, Виктор Лукић,  ученик другог  разреда СМШ и Сара Благојевић,  ученица трећег
разреда СМШ. У оквиру секције ученици су увжбавали и усавршавали своје преводилачке
способности  и  бавили  се  писањем  краћих  текстова,  прича  и  писама.  На  предлог
предметног  насавника  сва  три  ученика  су  припремала  истраживачки  рад  за  21.
Регионално такмичење талентованих ученика средњих школа по научним дисципинама.
На регионалном такмиченњу усчествовала је Калина Петровић и освојила трећу награду,
а на републичком нивоу освојила је специјану другу награду за рад.

Ментор Језичке секције – енглески језик
Марија Миловановић

ђ) Језичка секција – италијански језик
У току школске 2018/2019. године језичка секција италијанског језика организована је

са укупно 5 ученица трећег (Вујић Бојана, Мићић Аница и Урошевић Ивана) и четвртог
(Благојевић  Ана  и  Живић  Софија).  Што  се  тиче  успешности  реализације  плана  рада
секције значајно је поменути да је у току ове школске године одржано укупно 10 часова
секције. 

Услед  недостатка  пријављених  ученика  за  такмичење  из  италијанског  језика,  план
Језичке секције је  модификован у складу са интересовањима и жељама ученика.  Теме
обрађене на часовима односиле су се на италијански филм, италијанску музику, културу и
традицију,  али и на живот младих у Италији,  моду,  трендове,  коришћење друштвених
мрежа и уопште интернета у свакодневном животу. 

Ученице  трећег  разреда  су,  такође,  имале  прилику  да  ,  у  сарадњи  са  предметним
професором и професором психологије, припреме презентацију и на тај начин представе
Ваљево  и  живот  младих  у  њему  приликом  посете  Младих  волонтера  невладине
организације из Италије „Caritas Treviso”, која је одржана у нашој школи у априлу текуће
школске године.

Ментор Језичке секције – италијански језик
Ана Гајић

е) Драмска секција
Драмска секција је  оформљена на почетку  школске године.  Учесници секције су  у

прилици  да  се  опробају  као  драмски  писци,  редитељи,  костимографи,  глумци.
Специфичност секције је у томе, што ученици самостално припремају и изводе драмски
комад, а рад исте се темељи на креативности, стицању новог знања, размени искустава,
сарадњи и поштовању туђег мишљења, дружењу. Кроз заједнички рад ученици развијају
естетски  укус,  стичу  читалачка  искуства,  негују  културу  изражавања  и  обогаћују  свој
емоционални живот.

Током  школске  2018/19.секција  је  имала  два  јавна  наступа.  Први  је  посета  дечјег
одељења Ваљевске болнице заједно са Дечијим црквеним хором на Бадњи дан. Учесници
секције  извели  су  забавну  представу  ''Наопака  једночинка''.  Учествовали  су:  Исидора
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Лазаревић,  Виктор  Лукић,  Аница  Мићић,  Калина  Петровић,  Наталија  Малешевић  и
Михаило Тимотић.  Други наступ секција је припремила за Светосавски концерт. Био је
изведен драмски комад ''Свети Сава и крадљивац меда''. Представу су припремали Аница
Мићић, Исидора Лазаревић и Виктор Лукић.

Ментор Драмске секције
Олга Симић

ж) Секција аудио-визуелне продукције
У школској 2018/19. години, МШ „Живорад Грбић“ је ради јачања образовно -васпитне

делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и
целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и
разоноде ученика,  оформила Секцију аудио-визуелне продукције  намењену ученицима
који похађају СМШ, као и ученицима који имају предмет аудио-визуелне технике у СМШ.

Циљеви и задаци:

Циљ и задатак секције био је да ученицима помогне да стекну знатно шири спектар
искустава у односу на основни школски програм, као што је оспособљавање ученика за
рад са аудио-визуелним медијима. Тако су ученици кроз овај облик рада искусили како
изгледа снимање видео и аудио записа , едитовање и публикација истих,.Такође овакав
облик рада је помогао у формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, критичке,
одговорне и друштвено ангажоване личности.

У  школској  2018-19.години  секција  се  одржавала  током  целе  школске  године  у
зависности од концертне делатности школе као и на засаебним часовима . Ученици су се
упознали са процесом снимања звука помоћу микрофона , аудио миксете уз едитовање у
програму STUDIO ONE 4. Takoђе уценици су уз помоћ наставника снимали видео записе ,
едитовали  исте  у  програму  Aна Томић Кондић . Наставничко веће се бавило следећим питањима:DOBE  PREMIERE  и  учествовали  у  публиковању  аудио–
визуелног материјала на YOUTUBE каналу школе.

Већи део делатности секције односио се на концертну делатност школе тако што су
ученици  који  су  похађали  секцију  снимали  ,  едитовали  и  на  крају  публиковали
аудиовизуелне-уаписе са концерата. Такође су учествовали и у снимању ,  едитовању и
публиковању аудио-визуелних записе са фестивала организованих у оквиру школе као и у
реализацији међународног пројекта опере „Дидона и Енеј“.

Ментор Секције аудио-визуелне продукције
Дражен Кујунџић
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з) Еколошка секција

Табела 7.4.5-2: Извештај о раду Еколошке секције

Ме-
сец Садржај рада / активности Циљна група (са киме се

радило)
Ефекти плана и  критери-
јуми успешности Реализација

Н
ов

еб
ар  Израда паноа, модела, макета и ре-

клама на тему: Еколошки проблеми 
Ваљева и околине

Ученици првог разреда 
СМШ 

 Обележени еколошки 
важни датуми;

 Усвојена нова еколошка 
знања и ставови;

 Развијена љубав према 
живим бићима, према 
животној средини 

 Прихваћено еколошко 
понашање и одговоран 
однос према животној 
средини

 Развијена свест о значају
заштите животне среди-
не

Реализовано

М
ар

т  Посета Еколошком друштву –Еколо-
шка група Друштво истраживача 
„Владимир Мандић- Манда“

Ученици СМШ Реализовано

То
ко

м
 г

од
ин

е

 Обележавање Светског дана планете 
Земље.

 Изложба ученичких радована теме 
из области заштите животне средине:
Дан планете Земље

Ученици СМШ
Није реализо-
вано

А
пр

ил
 -

 М
ај  Обележавање Светског дана плане-

те Земље. Изложба ученичких ра-
дована теме из области заштите 
животне средине: Дан планете Зе-
мље

Ученици СМШ Реализовано

Ментор Еколошке секције
Слађана Крстић

и) Поп-рок секција
У  школској  2018/19.  години,  МШ  „Живорад  Грбић“  је  покренуo   секцију  модерне

музике намењену ученицима који похађају предмет соло певање, као и ученицима који
имају талента за певане.Секција за циљ има стицање додатних знања, упознавање новог
стила у музици који је сироко заступљен.

Током сколске године ученици укљуцени у секцију су врло савесно долазили на пробе и
напредовали.

Показали су велики потенцијал када је у питању владање сценом.
Циљ је био младе певаче припремити за шири спектар слике, која  манифестује шире

поље  музике  данашњице  као  и  употреба  савремених  миксета  и  узвучења  који  су
нераскидиви део модерне музике као целине.

Промоција секције је по плану била одржана у ваљевској гимназији 14.05.2019.године.
Пред  пуном  салом  музичке  школе"Живорад  Грбић",  велики  концерт  класе  је  био

одржан 28.05.2020.године.
Као награда за целокупни рад, били су лепи коментари публике која нас је наградила

јаким аплаузтима и мотивисала да и даље радимо у истом правцу.

Ментор Поп-рок секције
Бојан Величковић
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ј) Етно секција
У школској 2018/19. години, МШ „Живорад Грбић“ је покренула етно секцију намењену

ученицима  који  похађају  српско  традиционално  певање,  као  и  ученицима  који  имају
предмет етномузикологија у СМШ.

Етно секција за циљ има стицање додатних знања, упознавање етномузиколошке грађе
у коју спадају обичаји, песма, игра, свирка, народна ношња и музички инструменти кроз
оживљавање одређених обреда везаних за годишњи или животни циклус обичаја српског
народа.  Оваквим деловањем ће  кроз  горе  поменуте  сегменте  етномузиколошке  грађе,
ученици директно учествовати у одређеним обредима, освестити циљ обреда и оживети
некадашње потребе  наших предака за  поистовећивањем човека са природом.  Оваквим
чином  се  желео  напредак  заједнице,  како  духовно,  тако  и  материјално.  Активности
секције обухватају: анализу и тумачење одређених обреда или обичаја, могућност учења
свирања  на  одређеним  инструментима,  савладавање  песме  (стил  је  веома  битан  у
реализацији песама), игре и сврке исказане кроз обред као и могућност израде одређених
реквизита.

Први обред је имао за циљ представљање коледарског обреда из Лесковачке Мораве, у
којем су учествовали ученици смера српско традиционално певање, као и ученици III и IV
разреда СМШ. Како је оригиналним обредом дефинисано да учесници буду мушкарци,
девојке које су учествовале у обреду су биле обучене у мушке традиционалне костиме,
који су за прилику позајмљени од КУД „Крушик“ из Ваљева, како би сценски приказ овог
обреда био што веродостојнији. Такође, прављени су посебни реквизити за ову поворку,
маске, костим „оала“ (шумске немани), штапови, обредни хлеб, детаљи за костиме, перје,
цвеће, накит... Обред је имао елементе антифоног певања, сценског приказа „ласцивних
радњи“ оала према снашки, као и заједничко коло, које је праћено уз звуке фрула. Обред
је изведен за школску славу Св. Саву.

Други обред је имао за циљ представљање буђења пролећа и обреда везаних за овај
период, како је планом и програмом дефинисано да се наступ припреми за „Ускршњи
концерт“ школе. Учествовали су ученици смера смера српско традиционално певање, као
и ученици III и IV разреда СМШ. Анализом обреда и обичаја овог периода, дошло се до
коначне представе краљичког  обреда из  Лесковачке Мораве (краљице су биле претече
лазарица), као и Ђурђевданског обичаја из Босне, тачније Подгрмеча. Заједничка тачка
ова два обичаја је празник Ђурђевдана, када су се изводили. Краљички обред је био праћен
антифоном  песмом  и  унакрсном  игром  девојака,  које  су  за  ову  прилику  припремале
реквизите  у виду марамица и  барјака,  који су  били окићени цвећем.  Пазило се  да  се
барјаци  не  сударе,  јер  се  веровало  да  ће  изазвати  град.  Насупрот  антифоној  песми у
краљичком обреду, Ђурђевдански обичај је праћен певањем „на бас“, такође окићениим
барјаком,  као  и  окићеним  венцем,  који  је  симболизовао  „врата“,  иницијацијску
компоненту  преласка  девојчице  у  девојку,  или  девојке  у  жену.  Обред  је  завршен
затвореним „немим“ колом, карактеристичним за ову географску област. Овај наступ је
изведен три пута.

Ментор Етно секције
Милена Урошевић
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к) Џез секција
У школској 2018/19. водио сам Џез секцију Школе. Са радом смо почели у октобру и

број заинтересованих је био задовољавајући. Међутим, проналажење термина погодних за
све заинтересоване био је проблем, с обзиром на то да ученици имају велики број обавеза.

Радили смо на два начина: 
 Први је био претежно теоријски, усмерен на то да ученици усвоје основне принципе

језика ове музика, уз кратак осврт на историјат џеза. 
 Други начин рада се односио на практичне, свирачке задатке, а његов најзначајнији

резултат био је наступ Миленка Трифковића, иначе најмлађег члана секције, на једном
од уводних концерата Ваљевског џез феста.

Ментор Џез секције
Иван Рабасовић

л) Рок секција
У  току  школске  године,  рок  секција  је  наступала  у  облику  гудачког  квартета

„Жиксовци“  чији  су  чланови  били  Софија  Живић,  Бојана  Вујић  (виолине),  Јелисавета
Савић  и  Јован  Муратовић  (виоле).  За  потребе  концерата  и  наступа,  уз  квартет  су
ангажовани и Ива Јевтић (кахон) и Исидора Лазаревић (вокал).

Гудачки  квартет  Жиксовци настао  је  из  потребе  да  се  млади  уметници  искажу  у
слободној и личној интерпретацији кроз музику коју воле да слушају. Спретни у стеченом
знању, остварени кроз класичну музику желели су и да се сценски искажу уз бисере рок
музике. 

Наступали су на свим планираним концертима у школи: на концерту поводом Дана
просветних  радника,  под  називом  „Ја  и  даље  држим  час“,  на  промотивном  концерту
Средње музичке школе и Новогодишњем концерту.

У сарадњи са Културним центром Ваљева, остварили су више наступа а најзначајнији је
концерт на фестивалу  BitlVania  који је одржан 10.12.2018. Овај концерт је подржан и
медијски па је забележен и репортажама, видео снимцима и фотографијама које се могу
наћи на FB страници фестивала.  Концерт је  прошао веома запажено и успешно па су
организатори фестивала изразили жељу да састав наступа и на наредним BitlVania-ма.

Ментор Рок секције
Милена Мартинов Стојковић
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7.4.6. Реализација плана посета, излета и 
екскурзија

Свесни немерљивог значаја и неопходности концертне активности ученика, концертне
сарадње  са  другим  школама,  размене  професионалних  искустава,  упознавања  са
различитим  програмима  и  условима  рада,  и  грађењу  и  унапређивању  респектабилне
слике кроз реализацију концертних програмa у другим срединама, и ове године смо врло
активно креирали програме представљања нашег музичког лица ван Ваљева. Такође, ово је
била година у којој је реализовано и стручно путовање у Средњу Европу , али и време
реализације сарадње са Гимназијом у Пфафенхофену кроз  креирање опере „Дидона и
Енеј“ изведене  и у Ваљеву и у Немачкој. Ова школска година је донела и значајан број
учешћа  на  међународним  такмичењима  наших  солиста  са  одсека  флауте,  хармонике,
гитаре  и  флауте  али  прво  међународно  такмичење  и  уједно  прво  велико  инострано
путовање нашег  девојачког  хора,  кроз  учешће на  међународном такмичењу хорова  на
Охриду,  од  22.  до  27.  августа.  Сарадња  са  академским  професорима  изнедрила  је  и
концертна  гостовања  наших  ученика  у  Београду  и  Љубљани.  Учешће  на  Фестивалу
музичких и балетских школа Стбије, које се ове године одржавало у Параћину, изнедрило
је  непланиран  дводневни  излет  у  овом  граду  и  сјајан  пласман.  Седмо  место  у
конкуренцији од 48 школа учесница. Због продужавања зимског распуста, на који су се
практично одмах надовезала републичка и међународна такмичења као и велика прослава
јубилеја  школе,  нисмо  успели  да  реализујемо  планирану  посету  некој  од  културних
институција у Београду али  ће то свакако  бити приоритет у наредној школској години.
Концертна  гостовања,  реализација  заједничких  програма  са  другим  школама  и
приказивање  звука  МШ  „Живорад  Грбић”  ван  граница  наше  земље,  остају  и  даље
најизраженији  приоритети у даљем развоју  школе,  а  2018/2019.  је   без  сумње,  донела
позитивна померања на том плану.

Септембар:

Гостовање оркестра „Феникс“  у Немачкој

У  периоду  од  22.  до  29.  септембра,  ученици  и  професори  гудачког  одсека  средње
музичке  школе  окупљени  у  камерном  гудачком  оркестру  „ФЕНИКС“,  уз  диригента  и
уметничког руководиоца оркестра, мр Снежану Стевановић Перић  и директорку школе,
боравили су у Пфафенхофену поводом извођења опере „Дидона и Енеј“ у овом граду и
Минхену.  У току боравка,  ученици су били смештени у породицама својих другова из
Гимназије Ширен, такође учесника опере. Поред планираних извођења опере, која су се
реализовала 25. септембра у Минхену, у центру Српске православне цркве и 27. и 28.
Септембра у Гимназији Пфафенхофен, ученици и професори наше школе су захваљујући
гостопримству и сјајној организацији домаћина на челу са проф. Стефаном Даубнером,
посетили  Минхенску Оперу, Музеј Националсоцијализма, Академију за филм и музику у
Минхену али и Владу Републике Баварске која је била главни покровитељ овог изузетног
пројекта.  Такође, у току нашег боравка, уприличен је  и излет на извор Дунава, посета
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манастиру  Шајен  у  близини  Пфафенхофена,  и  гостовање  на  националном  радију
Републике Баварске у Минхену.

Поред  извођења  опере,  професорке  школе  ,  мр  Снежана  Стевановић  и  Милица
Продановић уз  директорку  школе,  мр  Сузану  Радовановић Перић,  окупљене  у  оквиру
камерног  триа  „МиСС“,  у  Градској  кући  у  Пфафенхофену,  извеле  су  у  сарадњи  са
професорима  музике  из  Гимназије  Ширен,  хуманитарни  концерт.  Приход  са  овог
концерта искришћен је за реновирање болнице у Дамаску (Сирија).

Октобар:

Извештај са студијског путовања у Средњу Еропу

На  иницијативу  матураната,  СМШ  „Живорад  Грбић“  организовала  је  студијско
путовање  у  Средњу  Европу,  за  ученике  и  запослене,  у  циљу  богаћења  опште  културе
ученика  са  посебним  нагласком  на  едукацији  у  области  музичке  уметности,  као  и
стварања  услова  за  успостављања  сарадње  и  партнерства  са  институцијама  културе  и
уметности у градовима Праг и Будимпешта.

Путовање  је  реализовано  у  термину  20.10  -  23.10.2018.  године  са  Туристичком
агенцијом „Балканик“ Ваљево, са којом је школа већ имала одлична искуства.

После детаљне припреме, организовања општих родитељских састанака, прикупљања
сагласности  за  путовање,  на  пут  је  кренуло  28  ученика  наше  школе   предвођених
одељењским старешинама Маријом Миловановић, Милицом Степановић Баба Милкић,
Тамаром Милосављевић,  педагогом Виолетом Огњеновић и наставницом Православног
катихизиса Олгом Симић. 

Туристичка  агенција  је  ангажовала  водича  који  је  све  време  пута  изузетно
професионално  предводио  ову  групу  и  на  прави  начин  је  упознао  са  културно  –
историјским знаменитостима Средње Европе. 

Полазак у раним јутарњим сатима и вожња преко Мађарске и Словачке, окончала се у
главном граду Чешке, Прагу, где је био обезбеђен смештај и исхрана.

Први дан обиласка Прага био је предвођен локалним прашким водичем. Кренуло се од
дворца  на  Храдчанима,  катедрале  Светог  Вита  са  капелом  Св.  Вацлава  и  гробницама
чешких краљева,  старе  Краљевска  палата,  Владиславова  дворане,  базилике Св.Ђорђа и
Далиборкине куле, Мале стране, Карловог моста а завршило посетом музеју Антоњина
Дворжака, који је био посебно значајан за групу.

Други дан био је резервисан за Народни музеј, Вацлавске намести са спомеником Св.
Вацлава,  Обецни  дум,  Старометске  намести,  Староградски  трг,  споменик  Јану  Хусу,
Градску  кућа  са  астрономским  сатом  “Орлој”,  Малостранске  намести,  Карлов  мост,
споменик  Карлу  IV,  Тинску  Цркву,  јеврејску  четврт  Јозефов,  Старонову  Синагогу,
Париску  улицу  и  посету  музеју  Беџиха  Сметане.  Послеподневни  сати  протекли  су  у
слободној шетњи и обиласцима.

Последњег дана, после доручка, група је кренула у Мађарску. Посета Сент Андреји, уз
дивну причу водича и фотографисање, допринела је да се сви осећају као да су у својој
земљи. Пут је настављен у сумрак, панорамским разгледањем бљештаве Будимпеште, уз
краткотрајна заустављања. Утисци су били изузетно позитивни, са жељом да се следеће
путовање  настави  баш  у  овом  царском  граду.  Уживало  се  у  погледу  на  Трг  Хероја,
Андраши булевар, Оперу, Парламент, Базилику Ст. Иштвана, Тврђаву, Рибарски бастион,
цркву Св. Матије, брдо Гелерт, Цитаделу, мостове....
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Презадовољни подршком школе,  организацијом,  агенцијом,  вођом пута,  понашањем
ученика и осталих путника, временским условима и свиме што смо видели и доживели,
надамо се новим путовањима.

Изештај припремиле:
Марија Миловановић

Милица Степановић Баба Милкић
Тамара Милосављевић

Виолета Огњеновић

Децембар:

На  ФМУ  у  Београду,  ученице  виолончела  из  класе  проф.  Данице  Крунић,  Калина
Филиповић,  Емилија  Крунић,  Тијана  Павловић и  Анђелина Николић учествовале су  у
концерту београдских виолончелиста из класе професора Срђана Сретеновића.

Мај:

Поводом  учешћа  на  фестивалу  музичких  и  балетских  школа  Србије,  екипа  од
16ученика и наставника основне музичке школе је са директорком школе, боравила је у
Параћину.62.  фестивал  музичких  и  балетских  школа.  Екипа  је  на  Фестивалу  освојила
високу прву награду (96.21 поен), рангирала се као седма у укупном пласману  а том
приликом и обишла сам град.

На завршном концерту програма  „Емарс“, креираног за образовање најталентованијих
младих  музичара  овог  дела  Европе,  у  организацији  Музичке  Академије  у  Љубљани,
наступиле су и наше ученице Аница Мићић (3.  Разред СМШ) и Марија Обрадовић (5.
Разред ОМШ) у класи  проф. Тијана Радовић.  Обе ученице су изабране да у у  самом
финалу  програма,  предвиђеног  за  септембар  2019.  наступе  са  камерним  оркестром
Словеначке Филхармоније.

Јул:

Извештај о путу у Пфафенхофен

И ове године, Друштво пријатељства „Ваљево – Пфафенхофен“ угостило је ваљевске
средњошколце у овом немачком граду у периоду  од 6.  до 13.  јула.  Ваљевску музичку
школу су представљали Исидора Лазаревић (2. разред) и Алекса Поповић (3. разред).

Сарадња са Пфафенхофеном траје већ дуги низ година. Ученици бораве у породичном
смештају и њихов боравак има едукативан карактер.

Ученик  Алекса  Поповић је  донео своје  утиске  који  у  најбољем светлу  представљају
лепоту и динамичност путовања, као и гостопримство домаћина.

318 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Реализација плана посета, излета и екскурзија

„Боравили смо од 7.7.-14.7 у Пфафенхофену,  били смо смештени код једне старије
жене, Бербел.

Први дан смо посетили Аудијеву фабрику у Инголштадту, као и музеј. 
Други  дан  смо  били  у  Пфаффенхофену,  посетили  смо  гимназију,  фабрику  HIPP,

познату по храни за бебе, такодје смо ишли код градоначелника.
Трећи дан смо посетили Минхен.
Четврти дан смо ишли у Регенсбург..
Пети дан смо ишли у концентрациони логор, Дахау, као и у фабрику ципела LOWE.
Шести дан смо посетили Нирнберг.
Док смо седми дан провели у детаљном обиласку Пфафенхофена, док нисмо кренули

за Ваљево.
Утисци  су  одлични,  једно  јако  лепо  искуство,  уз  захвалност  школи,  која  нам  је

обезбедила трошкове за путовање.”

Август:

Извештај о наступу Девојачког хора СМШ на такмичењу у Охриду

Девојачки  хор  средње  музичке  школе  постиже  велики  успех  на  свом  првом
међународном такмичењу, Охридском хорском фестивалу, одржаном од 22- 27. 08. 2019.
Пре наступа на такмичењу, а  у оквиру свечаног отварања,  хор се представио публици
наступом  на  Охридском  шеталишту  где  је  изведен  део  такмичарског  програма  као  и
нешто од старог репертоара.

На самом такмичењу Девојачки хор је уз репертоар са претходних такмичења извео и
композицију Драгана Шуплевског: „Пошла мома на вода”. 

На  Охридском  хорском  фестивалу,  хор  у  изузетно  јакој  конкуренцији  осваја  другу
награду  жирија  и  специјалну  награду  за  најбоље  изведену  композицију  македонског
аутора.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7.5. Извештаји о реализацији посебних 
планова васпитног рада

7.5.1. Реализација плана превенције насиља

Школске  2018/19.  године  превенцијом  насиља  бавио  се  Тим  за  заштиту  од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, кроз план рада Тима и предвиђене
активности, као и педагог и све одељењске старешине СМШ у делокругу својих послова.
Програм превенције насиља налази се  у  Школском програму и Годишњем плану рада
школе.

Важно је напоменути да у току школске године није било ни једног инцидента нити
ситуације које су проузроковале насиље у школи.

7.5.2. Реализација плана професионалне 
оријентације

Професионална оријентација ученика и каријерно вођење и саветовање, усмерене су на
подстицање  даљег  професионалног  сазревања  ученика,  као  и  на  помоћ  ученицима  у
планирању њиховог даљег професионалног развоја.

Сарадници  у  раду:  одељењске  старешине,  родитељи  ученика,  психолог  Националне
службе  за  запошљавање,  лекар,  педагог,  сви  наставници,  а  у  средњој  музичкој  школи
нарочито наставници грађанског  васпитања,  чији се наставни план једним делом бави
управо овим питањима.

Табела 7.5.2-1: Извештај о реализацији плана рада Тима за професионалну оријентацију,
каријерно вођење и саветовање

Месец Реализоване планира-
не активности

Носиоци ак-
тивности

Начин реали-
зације

Неплани-
ране реа-
лизоване 
активно-
сти

Нереализова-
не планиране 
активности

Процена успешно-
сти

IX

1.Израда плана профе-
сионалне оријентацију,
каријерно вођење и 
саветовање

Директор
ОС
Настаник ГВ
Стручни са-
радник

У оквиру ГПР
План чини састав-
ни део Годишњег 
плана рада школе

I II

2.Предавање на тему 
„Правилан избор за-
нимања и пријемни 
испити на факултету”

Одељењске 
старешине

Кроз теме на 
ЧОС-у III и IV 
разреду СМШ

Одржана предава-
ња

XII
3.Тестирање ученика у 
ПО

Педагог
Психолог

Тестирање
Обављено тестира-
ње ученика завр-
шног разреда СМШ
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Месец Реализоване планира-
не активности

Носиоци ак-
тивности

Начин реали-
зације

Неплани-
ране реа-
лизоване 
активно-
сти

Нереализова-
не планиране 
активности

Процена успешно-
сти

XI, XII,
IV, V

4.Презентације одсека

Одељењске 
старешине
Директор
Педагог

Јавни часови 
одсека

Попуњеност капа-
цитета СМШ је до 
90%

XII

5.Испитивање интере-
совања ученика о на-
ставку музичког обра-
зовања и анализа ре-
зултата - ПИ

Педагог Анкете

Резултати анкети-
рања су у служби 
плана уписа  и 
припремне наста-
ве, као и резултата 
уписа

XII-V

6.Обавештавање уче-
ника о НПП СМШ и 
програмима Факулте-
тима 

Стручни са-
радник

Истицањем 
плаката и 
других мате-
ријала у холу 
школе

Сви материјали до-
ступни ученицима

IX-VI

7.Мастер класови и 
мотивациона предава-
ња на тему „Уметник 
данас“

Директор
Водитељ ма-
стер класа 

Мастер клас

Одржано девет ма-
стерклас радиони-
ца академских 
професора и три 
предавања

IX-VI
8.Индивидуална и 
групна саветовања

Наставник ГВ
Педагог, оде-
љењске старе-
шине

Саветодавни 
рад

Упис жељене шко-
ле/ факултета

III - VI
Наставници
Педагог

Транспарент-
ност
Реализација 
припремне 
наставе

9. При-
премна 
настава за 
упис уче-
ника у 
СМШ

Сви ученици који 
су похађали при-
премну наставу, 
положили су при-
јеми испит

III - V
Вискообра-
зовне инсти-
туција

10.Организо-
вање презен-
тација факул-
тета и виших 
школа од 
стране њихо-
вих професора

Није било заинте-
ресованих установа

IX - VI

11.Вођење евиденције 
о професионалној 
оријентацији и кари-
јерном вођењу и саве-
товању

ОС
Директор
Наставник ГВ
Педагог

Годишњи из-
вештај о раду 
школе;
Евиденција о 
раду стручног
сарадника 

Извештај чини са-
ставни део Годи-
шњег извештаја о 
раду школе

VI-VIII
12.Извештавање о реа-
лизацији плана

Директор
Наставничко 
веће

ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА:
 Од 11 планираних активности није реализована само једна, која је зависила од спољних

сарадника, али је спроведена и једна непланирана активност, тако да можемо рећи да
је  успешност  плана  100%.  Као  доказ  овоме,  послужиће  и  извештаји  о  пријемним
испитима  за  упис  у  СМШ  и  наставку  школовања  матураната,  који  се  налазе  у
Годишњем извештају о раду школе.

 Наставити  са  потврђеним  ефикасним  активностима  и  обогађивати  их  мерама  и
задацима предвиђеним Развојним планом установе.
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7.5.3. Реализација плана културних и јавних 
активности школе

У  току  школске  2018/2019.  године,  концертна  активност  МШ  „Живорад  Грбић”
одвијала се кроз концерте у институцији и програме ван ње и била реализована кроз:
 Концерте ученика школе
 Концерте гостујућих уметника
 Концерте професора школе
 Концерте студената
 Пројекат  међународне  сарадње  са  Гимназијом  „Ширен“  из  Пфафенхофена,  Опера

„Дидона и Енеј“

КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ У ИНСТИТУЦИЈИ

Концерти ученика школе

Табела 7.5.3-1: Број концерата ученика у току школске године

Солистички
концерти

Концерти
ван школе

Тематски
концерти

Интерни ча-
сови

Јавни часови
одсека Укупно

9 33 7 82 11 136

Једна од најпрепознатљивијих и најквалитетнијих активности школе свакако је њена
концертна активност. И ове године, МШ „Живорад Грбић“деловала је значајно на овом
пољу и још једном се потврдила као центар музичких дешавања у граду. Специфичност
концертних активности у овој години јесте присуство „тематских концерата“, програма
који имају за циљ да мотивишу и прикажу у најбољем светлу и ученике који постижу
просечне резултате у току школовања али и сву палету знања и вештина која се у музичкој
школи  развијају.  Одржано  је  укупно  седам  тематских  концерата,  и  то:  Концерт
добродошлице,  уметнички  програм  „Ја  и  даље  држим  час“,  Новогодишњи  концерт,
Светосавски концерт, Пролећни концерт, Ускршњи концерт, Велики концерт обележавања
65 година школе у Центру за културу. Поред наведених концерата, реализован је и циклус
од шест тематских концерата (огледних часова) „Инструмент у сликама“ у сарадњи са
Модерном Галеријом у Ваљеву. Школска 2018/2019. година је врло значајна година због
већег  присуства   „оркестарског”  звука  на  концертима.  У  овој  години,  МШ  „Живорад
Грбић“  презентовала  је  свој  оркестарски  звук  кроз   три  гудачка  ансамбла  (оркестар
„Феникс“,  гудачки  оркестар ОМШ, и оркестар најмлађих „Ла Кампанела“)  -   ментор:
проф. мр Снежана Стевановић, ансамбл „Флаутисимо“ – ментор: проф. Тијана Радовић,
оркестар гитара –  ментор.  Проф.  Лука Јездић и  оркестар хармоника – ментор:  проф.
Никола  Јанковић.  Доказ  да  је  музика  великих  ансамбала   омиљено   концертно  лице
музичке школе доказује  и  чињеница  да  је  централни програм обележавања 65  година
школе, „Велики концерт“,  ујединио све школске хорове и оркестре на сцени Центра за
културу.

 Камерна  музика  школе  била  је  присутна  кроз  заједничко  музицирање  основаца,
скупљених  у  ансамбле  флаута  и  гудача  под  менторством  професора  мр  Снежане
Стевановић,СлободанкеВасиљевић  Љујић  ,  Мине  Радић,  Тијане  Радовић   и  Милице
Продановић.  Битно је  нагласити да су  и оркестри и камерни  ансамбли представљали
школу  на  многобројним  културним  дешавањима  у  граду  и  допринели  њеном
позиционирању на  државном нивоу  захваљујући  сјајним пласманима на  такмичењима
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републичког  и  међународног  карактера.  Када  су  у  питању  учешћа  музичке  школе  у
програмима других градских културних институција, треба истаћи ангажованост ученика
и професора гитаре који су својом музиком обогатили атмосферу великог броја изложби
ликовних уметника.Са великим поносом истичемо да је присуство публике на концертима
ове године било изузетно, да су концертни простори били испуњени до последњег места и
врло позитивно оцењени од стране јавности и медија, што доказује ваљаност програмске
концепције наших концерата. 

Концерти гостујућих уметника

У оквиру концертне сезоне „Сва лица музике” реализовано је 13 концертних програма а
од тога укупно 6 концерата реномираних музичких уметника међу којима су се ове године
нашли  „Гудачи  св.  Ђорђа”,  Нада  Колунџија,  НС  Гитар  квартет,  трио  хармоника  „Арс
Футура“,  камерни трио „Аура“ из Скопља,  концерт хора св.  Николаја Мириклијског из
Ниша.Ова школска година на концертној сцени школе оживела је и звук оркестра гитара
из  МШ  „Фран  Корун  Кожељски“  кроз  заједнички  концерт  велењских  и  ваљевских
гитариста  „Састанак  на  жици“  али  и  гостовање  маестралних  српских  џезера  Васила
Хаџиманова и Ивана Илића, као и концертирање џез одсека МШ „Станковић“ и музичке
школе из Вршца захваљујући укључивању школе у један од највећих ваљевских културних
пројеката „Џез Фест“.

Овогодишња  концертна сезона је обогаћена и заједничким концертом хармоникаша
МШ „Коста Манојловић“ и МШ „Живорад Грбић“ у програму „Прича о хармоници“

Концерти професора

Професорски  кадар  и  ове  године  је  био  веома  активан  на  концертном  подијуму  у
школи  али  и  у  другим  културним  институцијама  у  граду,  земљи  и  иностранству.
Концертирање професора свакако представља најмерљивији вид стручног усавршавања.
Окупљени у камерне ансамбле, као солисти, диригенти хорова и оркестара , али и кроз
заједничке наступе остварене са ученицима школе,  наши професори су креирали врло
активан  концертни  живот  у  самом  граду  (концерти  у  Центру  за  културу,  Модерној
Галерији, ИУС Трнавац, музичка школа) и били и носиоци значајних пројеката на пољу
културе  и  образовања  подржаних  од  стране  Министарства  културе  и  информисања  и
Града Ваљева.  Едукативни моменат у концертирању нашег кадра је  био врло изражен,
остварен кроз сарадњу са школама и вртићима са сеоског подручја и Лајковца.

Концертно активни професори у 2018/2019. години

Клавирски одсек:
Милица Продановић
Оливера Пантелић
Иван Рабасовић
Душан Марковић
Јелена Мирковић
Андријана Божић
Милош Јакшић
Тијана Станојевић
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Гудачки одсек:
Снежана Стевановић
Даница Крунић
Александра Миливојевић Јоцић
Ангелина Новаковић
Милена Мартинов Стојковић
Милена Броћовић
Љиљана Јовановић
Павле Чанић

Одсек гитаре
Лука Јездић
Драган Николић
Милош Поповић
Цвјетин Трифковић
Одсек дувача
Мина Чкојић
Тијана Радовић
Андрија Мирковић

Одсек хармонике
Никола Јанковић
Душица Тимотић
Славиша Јездимировић
Одсек певача
Милена Урошевић

Теоретски одсек
Милица Степановић Бабамилкић
Вања Урошевић
Божана Дивац

Табела 7.5.3-2: Број концерата наставника у току школске године

Концерти
 у школи

Концерти 
ван школе

Концерти у оквиру пројеката
у култури и образовању

Едукативни
концерти

Укупно

3 27 7 5 42

Концерти студената
У оквиру концертне сезоне „Сва лица музике” некадашњи ученици  музичке школе, а

данашњи  студенти  музичких  академија  у  Београду  и  Новом  Саду,  Никола  Тодоровић
(клавир),  Јана  Рашић  (виолина)  и  Јована  Којић  (сопран)  као  и  Јована  Белушевић
(флаута),  реализовали су своје  солистичке концерте  у простору Ваљевске  Гимназије  и
Модерне Галерије.  
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ПРЕМИЈЕРА ОПЕРЕ „ДИДОНА И ЕНЕЈ“

Извођење  опере „Дидона и Енеј“ у ваљевском Центру за културу јесте резултат сарадње
између  МШ  „Живорад  Грбић“  и  Гимназије  „Ширен“  из  Пфафенхофена  и  свакако
најзначајнија  концертна  активност  у  школској  2018/2019  и  догађај  који  је  обележио
јубиларну, 65. годину постојања музичке школе. Извештај о овом пројекту биће детаљно
приказан  у  поглављу  о  реализованим  пројектима  школе  а  осврт  на  премијеру  опере
представљамо кроз текст о премијери, објављен на интернет порталу „Колубарске“, 24.
Септембра 2018. Аутор текста је новинар, Дарија Ранковић.

Опера "Дидона и Енеј" на бис!
Пред препуном салом Центра за културу у петак је премијерно изведена опера "Дидона и Енеј",
која  је круна вишемесечног паралелног рада гудачког оркестра "Феникс" ваљевске музичке школе
и хора и солиста Гимназије Ширен из Пфафенхофена. 
Био је то празник за ваљевску публику која је уживала у овом музичком спектаклу, а аплауз који
је уследио и позив на бис, значили су не само похвале за актере него и захвалност Ваљеваца да
након 15 година у свом граду уживају у опери.
 
Верују да, како су рекли, неће проћи још 15 година да се овако нешто понови у нашем граду.
Упућују све похвале музичкој школи, професорима, ученицима, којима не мањкају идеје, енергија
и воља да кроз музичко стваралаштво  направе нешто ново у Ваљеву.
 
Разговор за Kолубарске.рс, након премијере опере, мр Сузана Радовановић Перић отпочела јеолубарске.рс,  након премијере опере,  мр Сузана Радовановић Перић отпочела је
цитатом француског филозова Жан Пол Сартра
 
- "Ово можда није најбоље време али је наше време", рекао је једном приликом Сартр. А да наше
време јесте време  за сјајно стварање,  доказала је  наша музичка школа захваљујући којој  је
Ваљево после 15 година поново на сцени Центра за културу слушало оперу - каже директорка
музичке школе.
Идеја да се у нашем граду на седам дана удружи 50 ђака из две земље, узраста од 14 до 19
година да би направили оперу, звучи маштовито, а многима и немогуће.
 
- Али, десило се! 37 ученика Гимназије Сирен из Пфафенхофена и 17 ученика гудачког одсека
наше музичке школе, окупљених у гудачком оркестру "Феникс", под диригентском палицом проф.
Стефана Даубнера и оркестарским вођством мр Снежане Стевановић, извело је своју прву праву
оперу за памћење! Почев од сјајног оркестра, преко режије, кореографије, костима, светла, звука
и одличног хора и певача из Немачке, до препуне сале и феноменалне реакције Ваљеваца на још
једну  нову  музикалну  причу  у  65  година  дугој  историји  ваљевске  музичке  школе  -  каже
директорка музичке школе.
Додаје да чињеница да су премијери опере "Дидона и Енеј" у Ваљеву присуствовали и аташе за
културу амбасаде Немачке, једна од највећих српских диригената,Весна Шоуц и Зорана Грбић,
ћерка Живорада Грбића, доказује да је овај програм реткост али и привилегија средине која има
потенцијал за овакве подухвате.
 
- Смишљена и стварана са радошћу и снагом пријатељства, прва ваљевска премијера опере је са
радошћу и заокружена. Бетовен на бис, кроз Оду радости ујединио је и извођаче и публику, и
послао јасну поруку да смо део лепоте, део Европе и део друштва које се лепотом развија, али и
да смо град чије  најлепше лице звучи кроз аплауз  -  закључује директорка музичке школе мр
Сузана Радовановић Перић.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7.5.4. Реализација плана школског спорта

Табела 7.5.4-1: Извештај о реализацији плана школског спорта

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

,,Научимо да 
играмо,,

Стручни актив 
физичког ва-
спитања и гру-
па ученика

Увежбавање корео-
графије и плесова на 
часовима физичког 
васпитања

Планиране активности 
су веома успешно реа-
лизоване.

О
кт

об
ар

Кошарка
Савез за школ-
ски спорт

Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

Планиране активности 
су веома успешно реа-
лизоване.

Н
ов

ем
ба

р

Одбојка
Савез за школ-
ски спорт

 Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

Планиране активности 
су веома успешно реа-
лизоване.

Д
ец

ем
ба

р

Атлетика
Савез за школ-
ски спорт

Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

.Планиране активности 
су задовољавајуће.

М
ар

т

Народна кола
Друштво за 
очување срп-
ског фолклора

Учење корака и уве-
жбавање кореогра-
фије  на часовима 
физичког васпитања

Планиране активности 
су веома успешно реа-
лизоване.

М
ај Крос РТС-а

Организатори 
спортских так-
мичења Кроса 
РТС-а

Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

Планира-
не актив-
ноасти 
нису реа-
лизоване

Предметни наставник
Милица Милетић

7.5.5. Реализација плана социјалне заштите 
ученика

Социјална заштита ученика подразумева систем различитих мера и активности чији је
циљ пружање најбоље подрше ученицима са  социјалним проблема тј.  ученицима који
припадају осетљивим групама као што су: 
 материјално угрожене породице
 деца без родитељског старања
 једнородитељске породице
 ромска национална мањина
 лица са инвалидитетом
 лица са хроничним болестима 
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 избегла и расељена лица
 деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању.

Носиоци  активности: одељењске  старешине  директор,  педагог,  чланови  тима  за
заштиту  од  дискриминације,  насиља,  злостављања  и  занемаривања  и  чланови  тима  за
инклузију. 

Сарадници  у  реализацији  плана: Ученици,  родитељи,  колектив  школе,  ОШ и  СШ
Ваљева, Црвени крст, Ротари клуб, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени
центар Ваљево...

Табела 7.5.5-1: Извештај о реализацији плана рада социјалне заштите ученика

Време Реализоване планиране актив-
ности

Носиоци 
активно-
сти

Начин ре-
ализације

Реализоване не-
планиране ак-
тивности

Нереализоване 
планиране ак-
тивности

Процена успе-
шности

IX – X
1. Идентификација ученика са 
посебним потребама из области
социјалне заштите

Одељењ-
ске старе-
шине,
Директор, 
педагог

Педагош. 
колегијум

Уређен списак 
ученика и одре-
ђена врста по-
моћи

Током 
годи-
не

2.Сарадња са родитељима/ста-
ратељима идентификованих 
ученика
3. ослобађање ученика из соци-
јално угрожених породица оба-
везе плаћања закупа инструмен-
та за школску 2018/2019. годину
4. Уплата донације за учешће на 
међународним и републичким 
такмичењима ученицима из со-
цијално угрожених породица
5. Учешће у финансијској подр-
шци ученику завршног разреда 
средње школе у циљу одласка на
матурско студијско путовање.

Одељењ-
ске старе-
шине
Педагог

Индивид. 
контакти

Родитељи оба-
вештени о врсти
помоћи

6.Успоставља-
ње сарадње са 
установама и 
организацијама 
социјалне за-
штите

Није било иден-
тификованих 
случајева за ове
потребе

Током 
годи-
не

7.Сарадња са Црвеним крстом

Ученици,
Директор,
Педагог,
Црвени 
крст

Састанци
Обаве-
штавање

Успостављена 
сарадња,
Акција добро-
вољног давала-
штва крви

Током 
годи-
не

8.Организовање хуманитарних 
акција
Реализован новогодишњи кон-
церт за децу  смештену на деч-
јем одељењу ваљевске болнице

Директор,
Носиоци 
активно-
сти: педа-
гог школе, 
ученици 
другог ра-
зреда 
СМШ

Хумани-
тарни 
концерт

Реализован 
концерт и на-
прављени ново-
годишњи по-
клони за децу
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7. Реализација планова

Време Реализоване планиране актив-
ности

Носиоци 
активно-
сти

Начин ре-
ализације

Реализоване не-
планиране ак-
тивности

Нереализоване 
планиране ак-
тивности

Процена успе-
шности

VI 
9.Праћење ефеката указане со-
цијалне помоћи и реализације 
плана

Директор
ОС

Састанак
Анализа 
стања

- 6 ученика од 
укупно 32 који 
изнајмљују ин-
струмент, осло-
бођено обавезе 
плаћања закупа 
инструмента

- Уплата дона-
ције за учешће 
на такмичењи-
ма за 27 учени-
ка

- У матурском 
студијском пу-
товању учество-
вали сви учени-
ци 4. разреда 
СМШ

VI - 
VIII

10.Разматрање 
могућности 
укључивања 
ученика у трај-
нији облик со-
цијалне помоћи
ученику којег 
пружа држава.

ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА:
Од планираних 10 активности реализовано је 8. За 6. активношћу није било потребе, а

из  ње произилази и  10.  активност,  тако  да  можемо  рећ да  је  овај  план  реализован  у
потпуности. У наредном периоду богатити план у складу са Развојним планом установе.

7.5.6. Реализација плана сарадње са 
породицом

План је реализован у складу са постављеним циљевима и задацима сарадње школе и
породице, током целе школске 2018/19. године.

Табела 7.5.6-1: Реализацији плана сарадње школе и породице

Реализоване планира-
не активности

Носиоци 
актиности

Начин реа-
лизације

Реализоване
непланиране
активности

Нерелаи-
зоване 
планиране 
активности

Процена успешности

1.Информисање роди-
теља о животу и раду 
школе

Директор
Помоћник 
директора
Шефови 
одсека
ОС

Огласне та-
бле
Сајт школе
Медији
Флајери

/ /
Обезбеђена транспарентност 
рада школе
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Реализација плана сарадње са породицом

Реализоване планира-
не активности

Носиоци 
актиности

Начин реа-
лизације

Реализоване
непланиране
активности

Нерелаи-
зоване 
планиране 
активности

Процена успешности

2.Промоција рада школе 
и најуспешнијих ученика

Директор
Помоћник 
директора
Шефови 
одсека
ОС

Огласне та-
бле
Сајт школе
Медији
Флајери
Дан школе
Свечаност 
за атуранте

/ /
Успех је уредно промовисан
Ученици награђени 

3.“Значај музичког 
образовања за развој 
детета“

Педагог Предавање / / Одржано предавање

4.Родитељ у реализацији 
каријерног вођења и са-
ветовање, професионал-
не оријентације

Психолог Тестирање / /
Извршено тестирање ученика
завршног разреда СМШ из 
области ПО

5.План стручних посета, 
студијских путовања, из-
лета

Директор
ОС
Родитељи

Састанци / /
Реализовани планови студиј-
ских и стручних путовања

6.Укључивање родитеља 
у обезбеђење услова за 
успешнији рад школе, 
уређење, опремање, одр-
жавање објекта и настав-
них средстава

Директор
Савет ро-
дитеља
Родитељи

Састанци / /

1.  Донација инструмената од 
стране родитеља 
2. Новчане донације родите-
ља намењене организацији 
фестивала школе
3. Укључивање родитеља у 
маркетингшке и промотивне 
активности школе ( промоци-
ја на друштвеним мрежама, 
фотографисање, снимање 
концерата)
4. Укључивање родитеља у 
одржавање и опремање 
објекта и наставних средстава
5. Укључивање родитеља у 
реализацију програма школе 
(израда сценографије, сни-
мање, конферансе)

7.Сарадња у области 
здравља и безбедности 
ученика, планирања и 
програмирања рада шко-
ле

Директор
Педагог
Дом здра-
вља
Родитељи
Стручни 
активи
Тимови

Предавања
Састанци

/ /

Реализовано предавање о 
здравим стиловима живота
Обављени систематски пре-
гледи ученика
Родитељи учествовали у раду
стручних органа, актива и ти-
мова

8.Општи родитељски 
састанци

Директор
Педагог
Шефови 
одсека

Састанци / /
Одржана 2 општа родитељска
састанка

9.Одељењски роди-
тељски састанци

ОС Састанци / /
Сваки ОС одржао најмање по 
5 родитељских састанака

10.Индивидуални рад са 
родитељима и отворена 
врата

Директор
Помоћник 
директора
Педагог
Секретар
ОС

Индивидуал
ни разговори

/ /

Сви индивидуални разговори 
вођени са родитељима 
резултирали су успешним 
превазилажењима проблема. 

11.Прослава школске 
славе, Дана школе

Директор
Помоћник 
директора
Домаћин

Пригодни 
програми
Дружења

/ / Присуство родитеља
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Реализоване планира-
не активности

Носиоци 
актиности

Начин реа-
лизације

Реализоване
непланиране
активности

Нерелаи-
зоване 
планиране 
активности

Процена успешности

12.Евалуација плана и 
извештавање

Директор
Савет 
родитеља

Састанци / /
План реализован 100% Усвојен 
извештај 

Оствареност плана:
 План је  реализован  у  потпуности.  У  наредном периоду  његово  обогаћивање  биће  у

складу са активностима предвиђеним Развојним планом установе.

7.5.7. Реализација плана сарадње са локалном 
заједницом и школама у земљи и 
иностранству

Сарадња са Градом

 Директор школе је у току овог периода рализовала шест састанака са руководством
Града и начелницима управа на  тему наставка процедуре добијања статуса  корисника
зграде  МШ  „Живорад  Грбић”,  и  на  тему  спровођења  процедуре  везане  за  уношење
Издвојеног  одељења  у  Мионици  у  мрежу  основних  школа  Града  Ваљева.  Може  се
закључити да је овај период сарадње био  позитиван јер је Град подржао кроз финансијски
годишњи  план  реализацију  свих  такмичења  у  организацији  МШ  „Живорад  Грбић”  и
одобрио  средства  за  реализацију  друге   фазе  инвестиционог  плана  школе.  Процес
легализације објекта и регулисања корисничког статуса је и даље на истој позицији.

Школа је учествовала и у пројекту Града „City Walk“ подржаног од Европског Фонда за
регионални развој са циљем развоја еколошке свести и упознавања са здравим стиловима
живота код својих ученика.

У овој години МШ „Живорад Грбић” је један од реализатора градског фестивала „35.
Џез Фест” чији је програм учешћем својих ученика и обогатила.

МШ „Живорад Грбић” је  реализовала и  два  програма у оквиру обележавања „Дечје
недеље” намењене предшколцима Ваљева.

Ваљевска музичка школа је у току целе школске године  кроз концертни програм својих
ученика, при чему треба истаћи бројне наступе камерног гудачког оркестра и камерних
састава  основне  и  музичке  школе  учествовала  у  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  професора  и
ученика школе на програмима у организацији Центра за културу, наступи на изложбама у
организацији  ИУС  „Трнавац”,   и  концертни  пројекат  „Инструмент  међу  сликама“
реализован  у  сарадњи  са  Модерном  Галеријом.  У  истом  простору  су  реализовани  и
концерти студената музичких академија у организацији школе.
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Реализација плана сарадње са локалном заједницом и школама у земљи и иностранству

Сарадња са средњим школама

Вишегодишња успешна сарадња са ваљевским средњим школама је  настављена и у
периоду школске 2018/2019. године.

Сарадња са Ваљевском гимназијом
Деценијска  успешна  сарадња  са  Ваљевском  Гимназијом  и  ове  године  је  била  на

завидном нивоу. Ова школа је свакако највернији партнер музичке школе јер годинама у
средњошколским  клупама  ваљевске  музичке  школе  сазревају  ученици  који  су
истовремено и ученици Ваљевске Гимназије. У овој школској години било их је укупно
шест. 

Развијена концертна  активност  у  свечаној  сали Ваљевске  гимназије  је  најзначајнија
препознатљивост одличне комуникације МШ „Живорад Грбић” и Ваљевске гимназије и
била је изражена у претходним месецима. Присуство гимназијалаца на концертној сезони
„Сва  лица  музике”  такође  је  доказ  одличне  сарадње  и  значаја  неговања  концертне
активности у ваљевској  музичкој  школи као водећег сегмента учествовања у креирању
музичке  слике  града.  У  свечаној  сали  Ваљевске  гимназије  одржано  је  13  концерата
ученика  музичке  школе,  а  Ваљевска  гимназија  је  и  била  партнер  у  организацији
фестивала ХОРФЕСТ, Златне Степенице као и у програму „Ја и даље држим час“.

МШ „Живорад Грбић“ била је домаћин приредбе језичког смера Гимназија из Ваљева и
Шапца а у организацији Ваљевске Гимназије.

У веома популарном програму Ваљевске Гимназије „Распевана Гимназија“, ове године
су учествовали и ученици средње музичке школе.

Сарадња са Пољопривредном школом 
Ученици Пољопривредне школе и ове године су учествовали у заједничком програму

ваљевских средњих школа „Ја и даље држим час“

Сарадња са Техничком школом
И ове школске године, ученици музичке школе су учествовали у реализацији прославе

Дана  техничке  школе,  као  и  на  отварању  изложбе  посвећене  стваралаштву  Густава
Климта. Наши средњошколци, Исидора Лазаревић и Алекса Поповић, учествовали су у
реализацији огледног часа који је креирала професор немачког језика у Техничкој школи,
Душица Рајевац.

Сарадња са Економском школом
Ове  школске  године,  у  свечаним  програмима  Економске  школе  учествовали  су  и

ученици музичке школе. Настављена је и успешна сарадња и са рестораном „Златибор”
који је био сарадник школе за време одржавања свих фестивала у организацији школе.

Свакако  најзначајнији  сегмент  сарадње  са  ваљевским  средњим  школама  јесте
овогодишња реализација  програма „Ја  и  даље држим час”  иницирана 2015.  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  „Андра  Савчић”,  Прва  Основна  школа   и  МШ  „Живорад
Грбић”.
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Сарадња са основним школама

У мају 2019. године, у сарадњи са пет ваљевских основних школа (Прва Основна школа,
ОШ „Нада Пурић”, ОШ „Милован Глишић”) сваког петка у подне, током априла и маја
реализован је концертни пројекат „Инструмент међу сликама“ у Модерној Галерији. Кроз
реализацију овог програма,  300 ученика другог разреда основне школе упознало се са
инструментима који се уче у основној  музичкој  школи,  али и са основним појмовима
музичке  и  ликовне  уметности  захваљујући  амбијенту  у  коме  се  програм  изводио  и
програмској  концепцији  концерата.  Креатори  и  водитељи  овог  пројекта  били  су
наставници одсека школе.

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.  Модератори  радионица  биле  су
професорке Тијана Станојевић ,Даница Крунић и Јованка Ранковић.

Сарадња са ЗМБШС

Ове  године,  међународно  такмичење  „Златне  степенице”  уврштено  је  у  листу
такмичења треће категорије коју формира ЗМБШС. Наша школа је остварила одличне
резултате на Републичком такмичењу музичких и балетских школа одржаних у априлу у
Београду,  и  Фестивалу  музичких  и  балетских  школа  Србије.  На  оба  такмичења
позиционирана је као седма музичка школа у Србији по остварености резултата. 

Сарадња са УМБПС

У  периоду  од  21.  до  24.  фебруара  МШ  „Живорад  Грбић”  је  у  сарадњи  са  УМБПС
реализовала „20.. сусрете флаутиста – Тахир Куленовић”. Ове године је фестивал окупио
флаутисте  свих  узраста  из  Бугарске,  Македоније,  Црне  Горе,  Републике  Српске,
Федерације Босне и Херцеговине и Србије. Фестивал је отворен концертом  камерног триа
„Аура“ из Македоније а затворен концертом победника фестивала.

Сарадња са музичким академијама

У току извештајног периода, у МШ „Живорад Грбић” професори музичких академија
Београда  и  Новог  Сада,  као  и  из  иностранства,  реализовали  су  своје  „masterclass”
програме, стручне скупове и акредитоване семинаре:
 новембар: проф. Вера Огризовић, ФМУ Београд
 децембар: проф. Срђан Сретеновић, ФМУ Београд
 јануар : проф. Матеј Зупан - Музичка Академија, Љубљана
 фебруар: проф. Наташа Митровић, ФМУ Београд
 март: проф. Моника Скалар – Музичка Академија, Љубљана
 март: проф. Срђан Сретеновић, ФМУ Београд
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 април: проф. Драгана Јовановић - ФМУ, Београд
 мај: проф. Никола Алексић – Академија Уметности, Нови Сад
 мај: проф. Драган Средојевић, ФМУ Београд

Професори музичких академија Новог Сада и Београда, музичке академије у Скопљу,
музичке академије у Љубљани, музичке академије у Софији (Бугарска) учествовали су у
раду жирија 10. Међународног такмичења гитаре „ВАРТ“, 21. сусрета флаутиста – Тахир
Куленовић”. 4. ХОРФЕСТ-а,  и 4. међународног такмичења гудача „Златне степенице”.

Сарадња са музичким школама

У децембру 2018. Године,  настављена је сарадња са МШ „Фран Корун Кожељски” из
Велења реализацијом заједничког концерта одсека гитаре „Састанак на жици“ одржаног у
МШ „Живорад Грбић“.

У  марту  2019.  Године  ученици  одсека  хармонике  МШ  „Коста  Манојловић“  и  МШ
„Живорад Грбић“ реализовали су заједничке концерте у Ваљеву и Земуну.

У мају 2019. Године, професор виолончела у МШ „Др Војислав Вучковић“ одржала је
мастерклас за ученике виолончела наше школе. 

Сарадња са осталим институцијама

У периоду од септембра до јуна,  директор 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
548.000   динара  у  виду  донација  намењених  гостовању  музичке  школе  из  Велења,
реализацији  фестивала  у  организацији  МШ  „Живорад  Грбић”  и  реализацији  „Дидо
Пројекта“ у Србији који је донирала Влада Републике Баврске.

У овом периоду појачана је и сарадња са Домом здравља у оквиру које је организована
реализација две трибине за ученике средње школе. Такође у сарадњи са Црвеним Крстом
и Удружењем „Јазас” реализоване су трибине на тему болести зависности, и заштите од
ХИВ-а.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.5.8. Реализација плана рада на пројектима

У  току  школске  2018/19.  године,  МШ  „Живорад  Грбић”  је  учествовала  у  следећим
пројектима:

а) CITY WALK
Покровитељ пројекта: Европска Унија.
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Реализацију  пројекта  представљамо кроз  писмо захвалности координатора пројекта,
Ненада Бранковића, одговорног за реализацију пројекта у Градској Управи:

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ“
Директору 

Захвалност за учешће у пројекту „City Walk” 

Поштовани директоре, 
Захваљујем Вам на одличној сарадњи у организацији предавања „Промоција вожње бицикла и
предности у односу на друге видове превоза“,  које је 21. децембра одржано у Вашој школи у
оквиру пројекта „City Walk - Градови за пешаке“. Заједно са Вашим сарадницима успешно смо
припремили и реализовали то предавање, а ученици су учествовали у разговору са предавачем. У
пролећним месецима организоваћемо три градска јавна догађаја посвећена промоцији пешачења,
вожње  бицикла  и  активног  живота  у  урбаној  средини  па  ћемо  Вас  свакако  обавестити  о
терминима. 
Интерактивно  предавање,  кроз  дискусију  са  ученицима,  представљало  је  добро  осмишљену
промоција бициклизма,  наглашавајући предности коришћења ове врсте превоза, са кратким
напоменама  о  законодавству,  неопходној  опреми  за  бицикл  и  основним  лекцијама  у  циљу
сигурног учешћа у саобраћају. Ученицима је било пријемчиво што им поруке преноси особа која је
врло ангажована у тој области и која вози бицикл сваки дан. Добили су подстицај да чешће
користе бицикл као превозно средство. 
Град Ваљево је укључен у пројекат „City Walk - Градови за пешаке“, који се реализује у оквиру
Интер-регионалног  дунавског  транснационалног  програма,  подржаног  од  Европског  фонда  за
регионални развој (ЕРДФ) и Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Пројекат спроводи
конзорцијум од 17 партнера из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске, Румуније, Бугарске,
Чешке  Републике,  Аустрије  и  Србије,  са  намером  успостављања  и  ширења  пешачких  зона,
пешачког  и  бициклистичког  саобраћаја  у  градовима  дунавског  региона.  Пројекат  помаже
градовима да смање емисију издувних гасова и буку, постану безбеднија и боља места за живот,
да повећавају улогу активног транспорта попут ходања и превоза бициклом. Пројекат такође
промовише здраве стилове живота. 

Срдачно, 
Ненад Бранковић 

Координатор 

б) „DIDOВ PROВJECT”
Партнер у пројекту: Гимназија „Ширен“ – Пфафенхофен
Покровитељ пројекта: Влада Републике Баварске

Овај  пројекат  представљамо  извештајем  који  је  МШ  „Живорад  Грбић“  послала
Министарству  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  и  тиме учествовала на конкурсу
„Наше успешне приче“, који је креирала Платформа Европске Тренинг Фондације.

НАЗИВ 
ШКОЛЕ

МШ „Живорад Грбић“

МЕСТО Ваљево
НАЗИВ 
УСПЕШНЕ 
ПРИЧЕ

Копродукција опере „Дидона и Енеј“

КРАТАК 
ОПИС 
УСПЕШНЕ 
ПРИЧЕ

У периоду од 15. До 30. Септембра,  2018.  МШ „Живорад Грбић“ је у сарадњи са 
гимназијом „Ширен“ из Пфафенхофена (Немачка) реализовала прву оперу у историји 
Ваљева и у историји ваљевске музичке школе.Опера је имала два извођења у Ваљеву и 
три извођења у Немачкој (Минхен и Пфафенхофен)

ОПИС 
УСПЕШНЕ 
ПРИЧЕ     

Циљеви реализације пројекта:
 Јачање међународне сарадње на пољу културе и образовања
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(ЦИЉЕВИ, 
ЦИЉНЕ 
ГРУПЕ, 
ГЛАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 
И БРОЈКЕ, 
НАЧИН 
ИНФОРМИСА
ЊА 
ЈАВНОСТИ...)

 Унапређивање капацитета школе на пољу међупредметних компетенција и 
предузетништва

 Унапређивање културног нивоа средина  из којих учесници пројекта долазе
 Професионално усавршавање наставника и ученика укључених у реализацију 

пројекта
 Размена искустава и повезивање младих талентованих људи из Србије и 

Немачке
 Развијање професионалних способности кроз реализацију врхунског 

уметничког дела какав опера јесте
Циљне групе:

 Ученици и професори МШ „Живорад Грбић“ и Гимназије „Ширен“
 Ученици ваљевских основних школа за које је изведена предпремијера опере
 600 Ваљеваца – публика на премијери опере у ваљевском Центру за културу
 800 грађана Пфафенхофена – публика на два извођења у Пфафенхофену
 100 припадника српске заједнице у Минхену – публика на извођењу опере у 

Минхену
Активности:

 Организационе активности реализације опере  ( обезбеђивање сала за 
извођење, израда костима, сценографије, дизајн и штампа промотивног 
материјала, промоција пројекта, обезбеђивање донатора)

 Припрема опере ( свакодневне пробе 20 чланова камерног гудачког оркестра 
„Феникс“ из ваљевске музичке школе и 46 ученика Гимназије Ширен (хор и 
солисти у периоду од 15. До 30. септембра  у Ваљеву и Пфафенхофену. )

 Едукативни излети са циљем упознавања српске и немачке културе (Ваљево, 
Пфафенхофен , Београд, Минхен, извор Дунава, српски манастири у Лелићу и 
Ћелијама)

 Огледни часови реализовани у Ваљеву и Пфафенхофену на тему историје 
српске музике и на присуство популарне музике у настави музичког у 
немачким гимназијама

 Хуманитарни концерт професора ваљевске музичке школе и професора 
музике из Пфафенхофена,  одржан у Пфафенхофену са циљем прикупљања 
средстава за изградњу болнице у Дамаску.
Финансирање пројекта:
Пројекат је је финансијски подржала Влада Републике Баварске.
Информисање јавности:
Све информације о  припреми и реализацијиопере пласиране су у медијима 
(радио, телевизија, интернет портали). Две ваљевске телевизије су снимиле 
премијеру опере у целини.  Радио Јавног сервиса Републике Баварске је 
такође направио снимак извођења  опере у Минхену а  телевизија у 
Пфафенхофену,  извођења опере у том граду.

РЕЗУЛТАТИ
(ШТА СЕ СВЕ 
ПОСТИГЛО, 
ЗАШТО ЈЕ ТО 
УСПЕШНА 
ПРИЧА, КАКО 
ОНА 
ПОЗИТИВНО 
УТИЧЕ НА 
ЦИЉНЕ 
ГРУПЕ)

Реализацијом опере „Дидона и Енеј“ , МШ „Живорад Грбић“ је дефинитивно померила 
границе свог деловања и значајно унапредила свој потенцијал у  квалитету  рада професора и
ученика  и у сегменту организационих и предузетничких способности. Реализацијом опере 
„Дидона и Енеј“ са немачким партнерима , ова школа је исписала и нову страницу у развоју 
културе града, јер  по први пут,  Ваљево је слушало оперу у извођењу својих музичара. Без 
икакве сумње, овај пројекат је  покренуо  сарадњу, пријатељство, спајање у креативним 
настојањима најталенотванијих младих људи у Пфафенхофену и Ваљеву и доказао да је и у 
времену које се вреднује  профитом, сензационализмом и бљештавилом питких  и плитких 
садржаја, могуће окупити близу 70 младих људи из две земље  посвећених  реализацији 
врхунске уметности и промоцији  талента и креативности коју њихова генерација поседује. 

Извођење опере „Дидона и Енеј“ у Ваљеву је музички едуковало 368 малишана, 
узраста од 8 година, после 15 година донело оперу на репертоар ваљевског Центра за 
културу, гимназијалцима из Немачке  омогућило информације о српској уметничкој 
музици, српској историји и култури  али пре свега о драгоценом, талентованом духу 
њихових вршњака из Србије. Ученицима из Србије овај пројекат је отворио прозор у 
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Европу, могућност да свој таленат и квалитет своје школе представе и у Немачкој,  
упознају једну нову културу али и да се увере да су захваљујући свом раду, визији и 
таленту  и они део те културе.
Овим пројектом, ваљевска музичка школа је послала поруку да нема малих средина 
тамо где су снови велики и да ентузијазам,  креативност, посвећеност, отворен дух и 
широк ум јесу оружје за стварање лепше и успешније стварности.

ВЕБ АДРЕСА 
И ЛИНКОВИ 
СА 
ДЕТАЉИМА 
(УКОЛИКО 
ПОСТОЈЕ)

https://www.facebook.com/pg/vamuzickaskola/photos/?
tab=album&album_id=1769339179859033

https://www.facebook.com/pg/Krunic-FOTO-994977497299783/photos/?
tab=album&album_id=1355016061295923

https://www.youtube.com/watch?v=HwW9wAHftyw

http://www.kolubarske.rs/sr/vesti/kultura/7881/Opera-Didona-i-Enej-na-bis!.htm

http://www.kolubarske.rs/sr/vesti/kultura/7874/Premijera-opere-Didona-i-Enej.htm

https://www.facebook.com/pfaffenhofen.an.der.ilm/videos/256239268566859/
UzpfSTEwMDA w

https://www.facebook.com/vesna.nikolic.73997/posts/1157896271035422

https://www.donaukurier.de/lokales/pfaffenhofen/Benefizkonzert-fuer-Menschen-in-
Damaskus;art600,3913799?fbclid=IwAR2gXTMCZnvS-

https://www.youtube.com/watch?
v=oGV8No_apsE&feature=share&fbclid=IwAR1trWa1nTZmIXnRJozR6Iw9os6pP8Ill-
WPcLCiynZ1-ZoQ3p3gb5e_-xk

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 
ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЕ

мр Сузана Радовановић Перић

ЕЛЕКТРОНСК
А АДРЕСА

muzika.valjevo@gmail.com

МЕСТО И 
ДАТУМ

Ваљево, 17. Јануар 2019.

в) ИНСТРУМЕНТ МЕЂУ СЛИКАМА
У  периоду  од  5.  Априла  до  31.  Маја,  МШ  „Живорад  Грбић“  и  Модерна  Галерија

реализовале  су  едукативни  пројекат  намењен  ученицима  ваљевских  основних  школа.
Партнери на овом пројекту биле су Прва Основна школа, ОШ „Нада Пурић“ и ОШ „Сестре
Илић“.

Инструмент  у  сликама“  јесте  едукативна  радионица   ваљевске  музичке  школе  и
Модерне Галерије, намењена ученицима  другог разреда ваљевских основних школа. Са
циљем  да  децу  упозна  са   инструментима  који  се  уче  у  музичкој  школи,  основним
појмовима о музици али и са интерпретацијом деце која  су ученици основне музичке
школе, МШ „Живорад Грбић“  овај програм су  сместили  у уметнички амбијент Модерне
Галерије са жељом да се укаже на неопходност синкретичког доживљаја уметности већ у
најмлађим годинама.
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Реализација плана рада на пројектима

„Инструмент у сликама“,  јесте циклус од шест  радионица у форми  школског часа
који су  реализовали ученици и професори музичке школе а који је захтевао и активно
учествовање публике. Свака радионица била је  посвећена презентацији инструмената на
којима је могуће стећи основно образовање у Ваљеву. Презентација је обухватала кратак
историјат инструмента, причу о њему, извођење популарних дела класичне музике  али
публици открио и присуство  овог инструмента у другим сферама уметности.

Радионице су се   одржавале сваког петка у месецу, тачно у подне, у току априла и маја
2019.  у   сарадњи  са  Првом  основном  школом,  ОШ  "Нада  Пурић"  и  ОШ  "Милован
Глишић". Овај проејекат представио је 73 ученика ваљевске основне  музичке школе са
одсека гудача, дувача, гитаре, клавира и хармонике а програму је присуствовало и у њему
учествовало 297 ученика другог разреда ваљевских основних школа.

Уместо закључка овог поглавља истичемо да је МШ „Живорад Грбић“ школа која поред
редовних активности реализује и четири међународна такмичења у току сваке школске
године. Сваки од наших фестивала јесте један пројекат који захтева и менаџмент, људске
и  финансијске  ресурсе,  промотивну  активност,  и  изузетно  комплексне  организационе
активности.

Реализација  овх такмичења пуне две  деценије  више од свега  другог,  истиче снажан
потенцијал ваљевске музичке школе, када је у питању креирање и реализација културних
програма на изузетном уметничком нивоу.

Директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7.6. Извештаји о реализацији планова 
развоја и унапређења квалитета рада 
школе и запослених

7.6.1. Реализација Развојног плана школе

Извештај о реализацији Развојног плана школе биће презентован у Анексу извештаја о
раду школе у школској 2018/19. години.

7.6.2. Извештај о реализацији плана 
педагошко-инструнктивног рада са 
наставницима

Педагошко- инструктивни рад се реализује кроз више сегмената: 
 рад са наставницима почетницима и менторски рад у циљу помоћи припреме полагања

испита за лиценцу, 
 рада са новопримљеним наставницима,
 рад са наставницима у циљу унапређења наставе (дидактичко-методичка подршка),
 рад са наставницима у циљу унапређења целокупног васпитно-образовног процеса.

Педагошко-нструнктивним радом бавили су се директор школе, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа за области предмета, наставници-ментори, као и сви
наставници  који  својим  дугогодишњим  радом  могу  да  помогну  млађим  колегама  у
унапређивању наставног процеса и уопште свих послова сваког наставника.

Рад са приправницима:

Наставак рада са приправницима из школске 2017/18. године:
 Лука Јездић (гитара), ментор: Драган Николић
 Цвијетин Трифковић (гитара), ментор: Драган Николић
 Ана Гајић (италијански језик), ментор: Живка Васић

Рад са новопримљеним наставницима: 

 Теодора Дамњановић (солфеђо, хор ОМШ)
 Лука Марковић (виолина)
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Извештај о реализацији плана педагошко-инструнктивног рада са наставницима

 Милена Броћовић (виолина)
 Андрија Мирковић (кларинет)
 Светлана Ђуковић Матић (историја са историјом кулутре и цивилизације)
 Јелена Давидовић (психологија)
 Тијана Радовић (флаута)
 Слободан Недић (хармоника)
 Ивана Стојановић (виолина, виола)

Табела 7.6.2-1: Посете часовима наставника за полагање испита за лиценцу

Р. б. Наставник Наставни предмет Датум Посетиоци

1. Лука Јездић Гитара 05.11.2018. Комисија

2. Цвијетин Трифковић Гитара 05.11.2018. Комисија

3. Ана Гајић Италијански језик 30.11.2018. Комисија

Табела 7.6.2-2: Посете часовима редовне наставе, према унапред утврђеном распореду

Р. б. Наставник Наставни предмет Посетиоци

1. Милена Броћовић Виолина Директор

2. Тијана Читковић Солфеђо Директор

3. Слободан Недић Хармоника Директор, педагог

4. Александра Марковић Виолина Директор, педагог

5. Тијана Станојевић Солфеђо Директор, педагог

6. Лука Марковић Виолина Директор, педагог, шеф одсека

7. Теодора Дамњановић Солфеђо Директор, педагог

8. Милена Урошевић Етномузикологија Педагог

9. Мина Радић Флаута Директор, педагог, шеф одсека

10. Андрија Мирковић Кларинет Директор

11. Јелена Давидовић Психологија Педагог

12. Светлана Ђуковић Матић
Историја са историјом култу-

ре и цивилизације
Педагог

13. Јованка Ранковић Клавир Директор, педагог

14. Милена степановић Клавир Директор, педагог

15. Тамара Милосављевић Хармонија Педагог

16. Димитрије Томић Клавир Директор, педагог

17. Зоран Радовановић Труба Директор, педагог

18. Јадранка Обрадовић Солфеђо Директор, педагог

19. Верица Јаковљевић Виола Директор

20. Светлана Ненезић Солфеђо Директор, педагог

Извештај о раду за школску 2018/19. годину 339



7. Реализација планова

21. Владимир Обрадовић Хармоника Директор, педагог

22. Небојша Настић Информатика Педагог

23. Јелена Мирковић Клавир Директор, педагог

24. Драган Николић Гитара Директор, педагог

25. Павле Чанић Виолина Директор, педагог

26. Снежана Стевановић Виолина Директор, педагог

27. Љиљана Јовановић Виолина Директор, педагог

Поред  часова  редовне  наставе,  посећивани  су  огледни  и  угледни  часови,  мастер
класови, часови одељенског старешине, јавни и интерни часови класа, одсека и школе.

Осим посета часовима, у области педагошко-инструнктивног рада са наставницима са
радило  индивидуално,  на  нивоу  одсека,  одељенских  већа,  наставничког  већа,  како  на
иницијативу  самих  наставника/руководиоца  већа,  тако  и  на  иницијативу  директора,
помоћника и педагога школе. Најчешће теме су биле:
 унапређивање рада у вођењу школске документације,
 планирање и реализација огледних и угледних часова,
 унапређивање евиденције о праћењу напредовања ученика,
 стручно усавршавање наставника,
 иновативне методе у настави,
 развојне  карактеристике  ученика  у  контексту  школских  постигнућа  и  проблема  у

понашању,
 критеријуми оцењивања,
 такмичења ученика...

Педагог школе
Виолета Огњеновић

7.6.3. Реализација плана школског маркетинга

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У  оквиру  плана  реализације  интерног  маркетинга  школе,  реализоване  су  следеће
активности:

Концертни програми школе
 82 интерна часа (концерти класа)
 11 концерата одсека
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Реализација плана школског маркетинга

 7  концерата  школе  (Концерт  добродошлице,  „Ја  и  даље  држим час”,  Новогодишњи
концерт,  Светосавски  концерт,  Пролећни  концерт,  Ускршњи  концерт  ,  и  концерти
прославе Дана школе)

 9 солистичких концерта ученика школе

Концертна сезона „Сва лица музике”
У  оквиру  концертне  сезоне  реализовано  је  13  концерата  на  којима  су  наступили

реномирани  музички  уметници,  професори  школе  и  некадашњи  ученици  а  садашњи
студенти музичких академија као и уметници и ансамбли из иностранства. Саставни део
сезоне и ове године су чинили концерти ученика школе.

Такмичења у организацији школе
У  току  школске  2018/2019.  реализована  су  сва  годишњим  планом  предвиђена

такмичења, и то:
 10. такмичење гитариста „ВАРТ” – 7. и 8. децембар 2018.
 21. међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”, 21 – 24 фебруар 2019
 Ваљевски сусрети хорова , 4. ХОРФЕСТ 12 – 14. април , 2019
 Међународно такмичење гудача „Златне степенице” , 24. – 26. мај, 2019

Програми сарадње са другим институцијама
 3.  и  4.  октобар  –  концерти  за  предшколце  (програм сарадње  музичке  школе  и  ПУ

„Милица Ножица” у оквиру обележавања Дечје недеље)
  5.  Април – 31. Мај – концертни програм „Инструмент међу сликама“,  (едукативни

концерти  музичке  школе  намењени  ученицима  другог  разреда  основних  школа
реализовани сваког петка у подне у простору Модерне Галерије)

Све  наведене  активности  реализоване  су  у  складу  са  годишњим  планом  школског
маркетинга,  најављиване  су  на  огласним  таблама  школе  (интерни  и  јавни  часови),  и
промотивним  плакатима.  Сваки  догађај  био  је  пропраћен  штампаним  програмом  ,
објављен  на  сајту  школе  и  facebook  страници  школе.  Истичемо  и  сјајну  сарадњу  са
медијима и фотографима чија је подршка у смислу промоције програма школе значајно
допринела посећености истих.

За  потребе  такмичења  и  као  вид  школског  маркетинга  додатно  су  израђивани
штампани кесе,  фасцикле,  блокови ,  магнети и подметачи за чаше као и  промотивни
флајери свих такмичења школе захваљујући донацији маркетингшке агенције АКТЕР у
виду дизајна.

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У оквиру годишњег плана екстерног маркетинга школе у школској 2017/ 2018 години,
емитовано  је  укупно  52  телевизијска  прилога  и  објављено  62  текста  у  новинама  и
интернет  порталима.  Сви  текстови  су  били  посвећени  активностима  музичке  школе
реализованим  кроз  концерте,  концертна  гостовања,  успехе  на  такмичењима  и
организацију и реализацију такмичења чији је организатор школа.

Вујић  телевизија  продуцирала  је  емисију  посвећену  раду  средње  музичке  школе  у
оквиру пројекта посвећеног средњем образовању у МШ „Живорад Грбић“ који финансира
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Град Ваљево. ТВ Марш је у оквиру своје редовне програмске шеме емитовао концерте
музичке школе реализоване у оквиру концертне сезоне „Сва лица музике“.

Медијску сарадњу МШ „Живорад Грбић” реализовала је у току 2018/2019. са:

Штампани медији
лист „Напред”
лист „Блиц”
лист „Вечерње новости”
лист „Политика”

Телевизије
РТС
ТВ ВА ПЛУС
Вујић телевизија
ТВ МАРШ

Интернет портали
ugradu.info
Колубарске
Ваљевска посла
Ва Медиа
Ваљевска искра

Фотографи
Драган Крунић
Ђорђе Ђоковић
Адам Радосављевић
Душан Перић

Реализацију  плана  школског  маркетинга,  водио  је  директор  школе  уз  чланове
педагошког колегијума.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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Пријатељи МШ „Живорад Грбић”

7.6.4. Пријатељи МШ „Живорад Грбић”

У школској 2018/19. години рад школе су помогле следеће институције и фирме:

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 Град Ваљево
 Влада Републике Баварске
 „Дунав осигурање”
 Водовод Ваљево
 Центар за културу
 „Компрекс“
 Сузана Тофиловски
 „Вега“
 „Еуропром”
 „Кинг Комерц”
 „Сава Коп“
 Златара „WOG“
 „МПК Трејд”
 „Металпром“
 Издавачка кућа „Вулкан“
 „Актер Дизајн”
 „Икс Бренд”
 „Босис”
 ХТД „Нарцис“ 
 Предузеће „Ирма“
 Душан Арсенић
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На основу  члана  119.  став  1.  тачка  2.  Закона  о  основама  система  образовања  и
васпитања (Службени гласник РС 88/17, 27/18 и 10/19) школски одбор МШ „Живорад
Грбић” Ваљево на седници одржаној  16. 9. 2019.  године доноси следећу: 

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду МШ „Живорад Грбић” Ваљево за школску 2018/19 годину. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о основама система образовања и васпитања (члан 119. став 1. тачка 2.)
прописано  је  да  орган  управљања  установе,  између  осталих,  усваја  и  извештај  о
остваривању годишњег плана рада установе. 

Разматрајући  предметни  Извештај  школски  одбор  констатовао  је  да  је  извештај
свеобухватан, детаљан и да, у свим сегментима, описује реализацију годишњег плана
школе  за  претходну  школску  годину  па  је,  у  складу  са  овлашћењима  из  Закона  о
основама система образовања и васпитања донео одлуку о његовом усвајању. 

Председник Школског одбора

 ____________________________________ 

Светлана Веселиновић
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