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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 523 67 58

Адреса: Карађорђева 122 Војводе Мишића 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 43 10

Број ученика ОМШ 373 67 48

Број ученика СМШ 46

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
Када се живи живот који се храни нотом, боји зву-

ком а осећа и воли мелодијом, тешко је помислити да
је могуће да се исти тај живот живи и кроз тишину.
Кроз паузу. Кроз једну дугу, растегнуту, спору и сна-
жну корону. Овог пролећа, управо се десио живот који
доказује да је баш у тој тишини и у тој паузи и у тој
корони, музика још снажнија. 

МШ  „Живорад  Грбић”  почела  је  нову  школску
2019/2020 са јасним планом и неким новим сновима...
И ове године радовали смо се концертној сезони „Му-
зика на длану” реализовали читавих 110 концерата),
треперели од среће и разнежености на концертним радионицама „Мала школска музика”
приређеним за предшколце у оквиру ваљевске Дечије недеље, амбициозно планирали учешћа
на Такмичењима и радовали се успесима који су потврдили амбиције (укупно остварено 159
награда на такмичењима у земљи и иностранству) и наш свакодневни школски живот вред-
но употпуњавали различитим програмима и акцијама (берза књига, хуманитарне акције,
уређење  школског  простора,  хуманитарни  концерти,  предавања,  огледни  часови,  мастер
клас програми академских професора, креирање програма за децу инвалиде, концерти нај-
млађих, сјајан Новогодишњи концерт и ништа мање леп Савиндански, реализација фестива-
ла, реализација концертних гостовања...). Почаствовани као институција значајним при-
знањима од стране Републике Баварске (награда за значајан допринос на пољу културне са-
радње између Немачке и Србије) и од стране КПЗ – Ваљево (награда „Од злата беседа”). Бли-
стали од поноса, када је наша флаутисткиња, ученица генерације завршног разреда ОМШ,
13годишња Марија Обрадовић по трећи пут проглашена за апсолутног победника 22. Сусре-
та флаутиста „Тахир Куленовић”. На светском музичком небу, снажно зазвучали победом
нашег ученика 6. разреда хармонике, Влајка Јовановића, на одржаном 69. светском трофеју
хармонике у Португалу.,

И онда...  након најуспешнијих Сусрета флауте у историји постојања фестивала (153
пријављена учесника и пет дана програма) ушли смо у ванредно стање. Затечени као и цела
планета, измештени из простора у којем наше професионално биће бивствује најлепше тре-
нутке свог живота, нашли смо се у ситуацији где је тишина деловала као једина могућа оп-
ција. Међутим, 21. век, брз, предузимљив и учинковит, оживео је наставу музичке школе и у
интернет облаку. Нисмо имали учионицу али смо добили наставни простор на нашем сај-
ту,  концерти, документарни филмови, емисије,  квизови,  маштовите презентације су из
сале и учионице, измештени на Facebook страницу школе. Наша промотивна кампања пред
пријемне испите, није зазвучала у ваљевским основним школама али је итекако, уз њихову
помоћ, била видљива на медијском пољу и простору друштвених мрежа и успела да и ове го-
дине на пријемни испит доведе преко 150 малишана из Ваљева, Лајковца и Мионице. Профе-
сија која не постоји без физичког контакта, у изолацији је унапредила своје друго лице, оно
унутрашње, које и јесте наше најлепши и најважнији израз. 

Четири месеца изолације  нису дозволила да  ове  године будемо домаћини јубиларног  5.
ХОРФЕСТА и 5. Међународног такмичења гудача „Златне степенице”. Нисмо прославили 66
година школе снажним звуком бројне музикалне деце а они најбољи, нису доживели своје по-
бедничке аплаузе на Републичком такмичењу и Фестивалу музичких школа Србије. Нисмо
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Реч директора

отворили библиотеку нити прославили матурско вече. Нисмо осетили онај вееелики јунски
умор задовољни јер смо проживели још једну годину која је померила границе у статисити-
кама и постигнућима. Али, ова болна и тешка година, ипак јесте била година за понос. Годи-
на у којој смо, без пратећих околности, сценографије, амбалаже, расвете и концепта, пот-
пуно огољени и сведени, интензивно живели улоге музичара, учитеља, уметника, таленто-
ваног детета и посвећеног родитеља, У паузи, у корони, снажно је живела нота која везује
наставника и ученика, малог музичара и његов инструмент, родитеља са музиком његовог
детета и речју наставника. Једино што је у времену када је све стало, топло и снажно тра-
јало, била је музика. Сви ми у ваљевској музичкој школи, чували смо је, обликовали, мотиви-
сали, гајили, не пристајући на паузу и тишину, уједињени у звучању наше омиљене истине:

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 ин-
дивидуалну на-
ставу

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 
администрацију
и наставнике

Рачуноводство 24

5

Канцеларија секретара 23

Наставничка канцеларија 25

Канцеларија директора 26

Канцеларија педагога 38

Просторије по-
моћних радника Просторија за помоћне раднике 1 1

Подрумски про-
стори

Степениште, ходник, соба ложача, санитарни чвор, 
котларница, подстаница, шљакара, угљара

– 8

Остали просто-
ри

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+издвоје-
но одељење у Мионици)

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

Полуконцертни  клавир 6 Металофон (г – г1) 1

Електрични клавир 2 Музички инструментаријум 1

Пијанино 13 Блок флаута 12

Труба  1 огледала за инструменталну наставу 4

Хармоника 16 ПС рачунар 19

Виолина 14 Преносни (лаптоп) рачунар 6

Виолончело 20 Рутер 2

Виола 5 Скенер 1

Флаута 19 Штампач матрични 1

Кларинет 8 Штампач ласерски 7

Гитара 6 Платно и пројектор ,носач за платно 3

Саксофон 1 DVD уређај 1

Клупица за ноге за гитару 12 Миксета и слушалице 1
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Наставна средства и опрема

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

табла са нотним системом -ЛА 1 кофер за гитару Миница 1

Музичка линија/касетофон 5 Клавирска клупа 6

Телевизор у боји 2 Тамбурица 4

камера1+ 1 Нова SONY FDR-AX100 са 
опремом,микрофоном и сталком-

2 Штималица 1

Микрофон 1 Кофер за виолину 4

Метроном 9 Рол-ап 4

Фотокопир „Canon” 2 Ормани за ноте 1+4 5

Клима 11+3 ново 14 Дигитални пиано Мионица 1

клима инвертер 4 пианино Петроф Мионица 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 учио-
ница 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

Финансиј-
ски ресур-
си

Буџет општине Ваљево, Лајковац и Мионица

Донације установа, појединаца, родитеља

Сопствена средства (закуп инструмената и ванредни испити)

Ресурси 
локалне 
средине

Предшколска установа

Основне и средње школе

Институције културе (Народни музеј, Центар за културу Ваљево, Културни центар Лајковац, 
Народна библиотека...

Медији
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3.2. Финансијске промене у току школске 
године

Табела 3.2-1: Набавке опреме за образовање током школске 2019/20. године

Општина
Ваљево

Општина
Мионица

Општина
Лајковац

Сопствена
средства

Родитељски
динар

Дигитални пиано  – ком.
1
17.10.2019.

85.990,00
дин.

Клупица гитарска – ком
3
18.10.2019.

6.860,00 дин.

Кофер за гитару
18.10.2019. 16.950,00 дин.

Пиано петроф - ком. 1
20.11.2019.

172.800,00
дин.

Лап топ леново - ком. 1
06.03.2020. 32.399,90 дин.

Табла са нотним систе-
мом- ком. 1
27.11.2019.

16.800,00 дин.

Огледала за наставу -
ком 4
19.11.2020.

15.500,00 дин.

Труба лира- ком 1
02.10.2019.

25.900,00
дин.

Notebook аsusx - ком 1
02.12.2019. 34.816,60 дин.

PC рачунар радна ста-
ница  са комплет  опре-
мом - ком 1
02.12.2019

70.207,98 дин.

Пројектор, платно, но-
сач 69.075,22 дин.

Метални пулт -ком 15
23.03.2020.

40.500,00
дин.

Хармоника -ком  1 41.300,00 дин.

Свега 199.999,00 дин. 314.999,90 дин. 16.800,00 дин. 56.000,00 дин. 41.300,00 дин.
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Финансијске промене у току школске године

Табела 3.2-2: Активности у школској 2019/20. години (од  01. 09. 2019. до 10. 06. 2020.)

Активности школе
Датум Извор финансирања

напомена 
од до 01 – Општина

Ваљево
04 – Сопстве-
на средства

16 – Родитељ-
ски динар

донаторска
активност

К
он

це
рт

на
 а

кт
ив

но
ст

Посета Бранислава 
Грбића школи 

19. 09. 2019.

Донација лите-
ратуре писане 
за камерну 
музику за 
школску ното-
теку (донатор: 
Бранислав Гр-
бић)

Концерт добродо-
шлице: Музика на 
длану

10. 10. 2019.  Сала музичке
школе

Концерт: ИСТОК–
ЗАПАД – 20 година 
пријатељства

30. 10. 2019.

Сала музичке 
школе, изво-
ђачи: ДАУБ-
НЕР, МИСС.

VajB  за професоре 07. 11. 2019. 15.000 дин.
Рентирање 
озвучења и 
расвете

Концерт малих гу-
дача

14. 11. 2019. Модерна га-
лерија

Концерт: „Центар за 
едукацију Богић” и 
ученици М.Ш „Ж. 
Грбић”

19. 11. 2019. Донација ауто-
ра предавања

Сала музичке 
школе

Концерт: Симфонија
узвраћа ударац

06. 12. 2019. Програм уче-
ника школе 

Концерт: Бошко Јо-
вић - гитара -ВАрт

07. 12. 2019. 46.000 дин.
Сала музичке 
школе

Концерт ученика 
флауте: „Флаута у 
музеју“

09. 12. 2019. Народни му-
зеј

Концерт: Петра Спа-
сојевић – клавир

13. 12. 2019. 12.000 дин.
Сала музичке 
школе

Концерт најмлађих: 
Новогодишња чаро-
лија

24. 12. 2019. Сала музичке 
школе

Концерт: Галина 
Ђорђевић -Моје 
златне степенице

27. 12. 2019. Донација из-
вођача

Концертна актив-
ност ученика:  Веле-
ње

29. 01. 2020. 39.912 дин. 20.000 дин. Превоз

Концерт ученика гу-
дачког одсека у 
Шапцу

14. 02. 2020. 20.000 дин. Превоз

Фестивал флауте 26. 02.
2020.

01. 03.
2020. 180.000 дин. 210.400 дин.

Свега – Концертна активност 226.000 дин. 210.400 дин. 86.912 дин. 20.000 дин.
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Радионица певања: 
Глас као инструмент
– Тамара Јокић

04. 09. 2019. 20.000 дин.

Предавање: „Основне 
карактеристике  и ра-
злике између фабрич-
ких и ручно израђених 
гудачких инструмена-
та” - Музичка радио-
ница „Тарисио“

19. 11. 2019.

Донација ауто-
ра предавања, 
Миодрага Бо-
гића и Музич-
ке радионице 
„Тарисио“

Предавање: „Умет-
ник у менаџменту - 
случајност или 
стварност“

28. 11. 2019.

Донација ауто-
ра предавања
Милице Ивић 
– менаџера за 
људске ресур-
се у компанији
„Лимундо“

Мастерклас за вио-
лончело: Срђан Сре-
теновић

24. 12. 2019. Донација ро-
дитеља

Стручни семинар за 
клавиристе: Наташа 
Митровић

15. 01.
2020.

16. 01.
2020. 17.150 дин.

Мастерклас за кла-
ринет: Јоже Котар

20. 01.
2020.

21. 01.
2020. 14.960 дин.

Мастерклас за фла-
уту: Матеј Зупан

29. 01.
2020.

30. 01.
2020. 14.960 дин.

Мастерклас за уче-
нике гудачког одсе-
ка: Михал Будински

23. 03. 2020. 17.150 дин.

Свега – Предавања, семинари и 
мастеркласови 29.920 дин. 54.300 дин.

Уп
ла

те
 к

от
из

ац
иј

а,
 

на
гр

ад
е 

уч
ен

иц
им

а,
 о

ст
ал

о Републичко такми-
чење из солфеђа, 
ЕБЕРСТ

35.088 дин. 54.156 дин.

Награде ученицима 
– књиге 37.393 дин.

Свега – Уплате котизација, награде учени-
цима, остало 35.088 дин. 91.549 дин.

П
оп

ра
вк

е 
об

је
кт

а 
и 

оп
ре

м
е

Текуће поправке и 
одржавање објекта 165.580 дин.

Развођење 
интернет мре-
же, противпо-
жарна сигна-
лизација, лед 
расвета, рас-
тери

Текуће поправке и 
одржавање опреме 142.692 дин.

- поправка 
инструмената,
- сервис кли-
ма-уређаја

Свега – поправке објекта и опреме 165.580 дин. 142.692 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 – мастер VII/2 VIII

Уку-
пноРадно ангажовање

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Уг
ов

ор
  о

 и
. н

.

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Директор 1 1

Помоћник директора 1 1

Секретар 1 1

Шеф рачуноводства 1 1

Административни рад-
ник 1 1

Педагог 1 1

Наставници 1 42 20 2 4 1 70
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4. Кадровски ресурси

Степен стручне спреме I II IV VI VII/1 – мастер VII/2 VIII

Уку-
пноРадно ангажовање

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
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о

Н
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еђ
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о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ
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о

О
др

еђ
ен

о

Уг
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ор
  о

 и
. н

.

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Н
ео

др
еђ

ен
о

О
др

еђ
ен

о

Помоћни наставници

Домар 1 1

Радник на одржава-
њу чистоће 1 2 3

СВЕГА 1 2 1 1 1 45 21 2 5 1 80

4.2. Кадровске промене

Табела 4.2-1: Кадровске промене у току школске године

Име и презиме 
запосленог Радно место Разлог промене Датум про-

мене
Име и презиме новог запосле-
ног 

Верица Кулнче-
вић Наст. виолине 

Породиљско одсу-
ство 

01. 09. 2019. Павле Чанић 

Славица Рајевац Наст. клавира 
Одржавање труд-
ноће, породиљско 
одсуство 

Сања Станковић/Иван Митро-
вић до 23. 07. 

Вања Урошевић Наст. теоретских 
предмета 

Одржавање труд-
ноће, породиљско 

24. 02. 2020. Ана Живковић до 17. 07. 

Николина Ни-
нић

Наст. теоретских 
предмета

Боловање 
28. 10. 2019. -
31. 10. 2019. 

Јованка Вићентијевић (одржа-
вање трудноће, породиљско од-
суство од 11. 06.)

Тијана Читако-
вић 

Наст. теоретских 
предмета 

Боловање Мина Аврамовић до 20. 04. 

Милан Милић Наст. клавира
Споразумни рас-
кид радног односа 

31. 10. 2019. Иван Митровић 

Сања Кнежевић 
Гавриловић корепетитор

Повратак са поро-
диљског одсуства

17. 03. 2020

Милена Броћо-
вић Наст. виолине

Неплаћено одсу-
ство 

18. 10. - 13. 12. Ђорђе Јовановић 

Славиша Језди-
мировић

Наст. хармонике,
помоћник ди-
ректора

Боловање, годи-
шњи одмор 

05. 12. 2019. Лазар Пушић до 31. 01. 2020. 

Секретар школе
Љиљана Делић
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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 21 13 13 12 18 18 95

Виолина 13 18 10 10 10 11 72

Виола1 1 1 1 3

Виолончело 1 3 1 4 1 1 11

Гитара 6 9 7 7 8 5 42

Хармоника 13 8 9 70 9 7 53

Флаута 13 8 9 5 4 4 39

Кларинет 5 4 3 4 16

Саксофон 1 3 1 2 7

Труба 3 2 1 6

Соло певање 13 12 25

Срп. трад. певање 4 4

Свега 89 80 55 52 50 47 373

1 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици по-
чињу школовање на виолини.
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5. Ученици

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 5 1 3 1 2 4 16

Виолина 3 4 4 1 2 2 16

Виолончело 1 1 2

Гитара 1 3 4 4 4 3 19

Хармоника 2 2 4 1 4 13

Свега 12 10 11 10 10 13 66

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 3 1 9

Виолина 4 4 3 11

Виолончело 2 2 4

Гитара 3 4 2 9

Хармоника 3 3 6

Флаута 2 1 3

Кларинет 3 1 4

Срп. трад. певање 2 2

Свега 24 16 8 48

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

Инструмент I II III IV V VI Свега

Клавир 31 17 17 13 20 22 120

Виолина 20 26 17 11 12 13 99

Виола 1 1 1 3

Виолончело 4 3 3 4 2 1 17

Гитара 10 16 13 11 12 8 70

Хармоника 18 13 9 11 10 11 72

Флаута 11 9 9 5 4 4 42

Кларинет 8 5 3 4 20

Саксофон 1 3 1 2 7
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Бројно стање ученика ОМШ на почетку школске године

Труба 3 2 1 6

Соло певање 13 12 25

Срп. трад. певање 6 6

Свега 125 106 74 62 60 60 487

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

Инструмент
Разред

Свега
I II III IV V VI

Клавир 10 4 4 2 1 21

Виолина 6 2 2 1 11

Гитара 5 1 1 7

Хармоника 4 1 5

Соло певање 3 3

Свега 28 7 8 2 1 1 47
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5. Ученици

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 оцењу-

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

а) Матична школа у Ваљеву

а.1) Одсек клавира

Главни предмет: Клавир

Класа: Димитрије Томић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Остојић Магдалена
I Петровић Никола
II Будимировић Матеја одличан 5,00
II Милићевић Милица одличан 4,50
III Бељић Андреј одличан 4,50
III Смиљанић Ђорђе врло добар 4,00
IV Андрић Јована врло добар 4,33
V Арсеновић Сара врло добар 4,00
V Бојичић Симон одличан 4,67
V Остојић Марија одличан 4,67
VI Ранковић Павле упућен на разредни испит у августу

Средња оцена класе: 4,46

Класа: Душан Марковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Гачић Нађа
I Ђурић Тамара Исписан 27. 09. 2019.

I Милутиновић Виктор
II Олачи Елена Исписан 07. 11. 2019.

II Тадић Лука одличан 5,00
III Лазаревић Елена одличан 5,00
III Шарчевић Андријана одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

IV Ђукановић Матеа одличан 5,00
IV Недељковић Вукашин одличан 5,00

Средња оцена класе: 0,00

Класа: Иван Митровић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Савић Марта
II Љубичић Ана одличан 5,00
IV Васиљевић Ема одличан 5,00
IV Пантелић Хелена одличан 5,00
V Ђурић Чарна одличан 5,00
V Павловић Емилија одличан 5,00
V Тешић Маријана одличан 5,00
V Томић Павле одличан 5,00
VI Јоксимовић Милица добар 3,00
VI Матијашевић Петар врло добар 4,00
VI Танасковић Андрија одличан 5,00
VI Трифуновић Лука одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,73

Класа: Иван Рабасовић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Мијановић Љубица
I Петровић Николина Исписан 31. 01. 2020.

II Павловић Богдан одличан 5,00
III Петровић Огњен одличан 4,50
III Ћосић Младен врло добар 4,00
V Трифковић Миленко одличан 4,66
VI Јаневска Сара одличан 5,00
VI Милосављевић Душан одличан 5,00
VI Ратковић Гала добар 3,00
VI Симић Нађа одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,52

Класа: Јелена Мирковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Вујић Нађа
I Гузај Ђорђе
II Живковић Мина одличан 5,00
II Кнежевић Наталија одличан 5,00
IV Ђурић Даница врло добар 4,33
IV Тешић Лазар врло добар 4,00

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 17



5. Ученици

V Тодорчевић Марко одличан 4,66
VI Глогиња Катарина одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,67

Класа: Милена Степановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Лончаревић Кристина
I Рашић Дуња
II Јевтић Ана одличан 4,50
III Љујић Растко врло добар 4,00 Прешао из класе Оливере Меанџије 24. 02. 2020.

III Савић Анђела одличан 5,00
IV Томић Ања одличан 5,00
V Јовановић Тара добар 3,33
V Пантелић Матија врло добар 4,00
VI Мишковић Ања одличан 4,80
VI Ненадовић Софија одличан 4,80
VI Прокић Исидора врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,38

Класа: Милица Продановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Весић Елена
I Ранковић Неда
I Старчевић Ирина
II Ристић Ива одличан 5,00
II Чолић Наталија одличан 4,50
III Додовић Давид одличан 5,00
IV Матић Нађа одличан 5,00
IV Тодоровић Огњен одличан 4,66
V Миловић Исидора врло добар 3,66
V Штулић Вања одличан 5,00
VI Лукић Јана одличан 4,80
VI Пејдић Ђурђа одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,71

Класа: Оливера Меанџија

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Јовановић Викторија
I Лукић Ирина
I Обрадовић Милица

III Љујић Растко Прешао у класу Милене Степановић 24. 02. 2020.

III Мазић Маша одличан 5,00
III Максимовић Дуња одличан 5,00
III Рабасовић Сибин одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

V Јовановић Димитрије врло добар 3,67
V Николић Јања Исписан 14. 10. 2019.

V Ранковић Маша одличан 5,00
V Стојковић Милица врло добар 4,26
VI Алексић Ема врло добар 3,60
VI Лазаревић Софија одличан 4,60
VI Марковић Мина одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,53

Класа: Оливера Симић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Лучић Андрија
I Радојичић Андреј
I Савић Андреј
II Ратковић Зоја врло добар 4,00
II Чолаковић Елена одличан 5,00
III Панић Неда одличан 4,50
IV Миладиновић Николина врло добар 4,00
IV Радојичић Ана одличан 5,00
V Павловић Лина врло добар 3,66

Средња оцена класе: 4,36

а.2) Одсек гудача

Главни предмет: Виолина

Класа: Александра Миливојевић Јоцић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Дамњановић Леа
I Драгојевић Дуња
II Давидовић Лена одличан 4,50
II Лазић Магдалена одличан 5,00
II Ранисављевић Анђелија одличан 5,00
III Миладиновић Ђорђе врло добар 3,50
III Мирковић Лука одличан 4,50
III Ристић Леца врло добар 3,50
IV Андрић Ђорђе врло добар 4,00
IV Петровић Оливера врло добар 4,33
VI Димитријевић Тара одличан 5,00
VI Трипковић Василије Прешао у класу Павла Чанића 24. 02. 2020.

Средња оцена класе: 4,37
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Класа: Ангелина Новаковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ђоковић Софија
I Максимовић Ема Клод
I Сузовић Катарина
II Петровић Михајло врло добар 4,00
II Ристић Марио врло добар 4,00
III Голубовић Богдан врло добар 3,50
III Лукић Јулијана одличан 5,00
III Матић Теодора одличан 5,00
V Јовановић Миливој одличан 5,00
V Панић Наталија врло добар 4,33
V Петровић Тина одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,48

Класа: Лука Марковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Мићић Ивана
I Патнић Анђелија
II Ђукић Марија одличан 4,50
II Радовановић Страхиња Напустио 07. 11. 2019.

III Јоксимовић Елена врло добар 4,00
IV Крстић Јана одличан 4,66
V Јокић Анђела врло добар 4,00
V Јоксимовић Јана одличан 4,66

Средња оцена класе: 4,36

Класа: Љиљана Јовановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Вујић Ана
I Мандић Нађа
II Маријанац Невена одличан 5,00
II Милетић Милица врло добар 4,00
II Стојаковић Неда одличан 5,00
III Петровић Калина одличан 4,50
IV Кулинчевић Николија одличан 5,00
IV Урошевић Лазар врло добар 4,33
V Ашковић Андријана врло добар 3,66
V Кнежевић Злата одличан 5,00
VI Крунић Ања одличан 4,80
VI Маринковић Михаило добар 3,40
VI Петровић Александра добар 3,40

Средња оцена класе: 4,37
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Класа: Милена Мартинов Стојковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Радовановић Валерија
II Бирташевић Катарина одличан 5,00
II Савић Петра одличан 5,00
V Марковић Вишња одличан 4,66
VI Петровић Сава одличан 5,00
VI Савић Дуња врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,81

Класа: Павле Чанић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Андрић Ања
I Петровић Милица
II Голубовић Ива одличан 5,00
II Мирјанић Лена одличан 5,00
II Павићевић Лука одличан 5,00
II Спасенић Дуња одличан 5,00
III Ружичић Теодора добар 3,00
IV Арсеновић Стефан одличан 5,00
IV Илић Реља довољан 2,33
IV Нешковић Маша одличан 5,00
V Дринчевић Уна одличан 5,00
VI Крстић Дамњан добар 3,20
VI Милинковић Дејан врло добар 4,20

VI Трипковић Василије одличан 5,00
Прешао из класе Александре Мили-

војевић Јоцић 24. 02. 2020.

Средња оцена класе: 4,39

Класа: Снежана Стевановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Петровић Александар
II Васић Никола одличан 4,50
II Ристић Небојша одличан 5,00
III Савић Јана одличан 5,00
IV Ранковић Лена одличан 5,00
IV Стевановић Вук одличан 5,00
V Стошић Анка одличан 5,00
VI Маџаревић Николина врло добар 4,40
VI Радовановић Анастасија одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,86
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Главни предмет: Виола

Класа: Милена Мартинов Стојковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

III Андрић Марина врло добар 4,00
IV Павловић Николина одличан 4,66
VI Вуковић Ленка одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,55

Главни предмет: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ранковић Лана
II Миловановић Огњен одличан 5,00
II Перић Хана одличан 5,00
II Филиповић Калина одличан 5,00
III Гавриловић Лена одличан 5,00
IV Ивановић Јана одличан 4,66
IV Мишковић Николина одличан 5,00
IV Стефановић Нађа Напустила 30. 05. 2020.

IV Филић Јасмина одличан 5,00
V Крунић Емилија Исписан 20. 04. 2020.

VI Остојић Хелена Исписан 30. 01. 2020.

Средња оцена класе: 4,95

а.3) Одсек гитаре

Главни предмет: Гитара

Класа: Драган Николић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

II Марковић Филип одличан 5,00
III Гагић Лена врло добар 4,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

III Ицић Јован Исписан 16. 03. 2020.

III Радојичић Алекса Исписан 06. 03. 2020.

III Штулић Вукашин Исписан 06. 03. 2020.

IV Јовановић Александар Напустио 31. 01. 2020.

V Илић Мила одличан 5,00
V Младеновић Огњен врло добар 4,33
VI Аксентијевић Марко врло добар 3,50
VI Симић Теа одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,41

Класа: Лука Јездић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Кондић Лазар
I Радојичић Павле
I Срећковић Данило
II Вујетић Лазар одличан 4,50
II Ђуришић Александра одличан 4,50
III Жуњић Душан одличан 4,50
IV Богдановић Невена одличан 5,00
V Драгић Анђелка одличан 5,00
V Живковић Маја одличан 5,00
V Мијаиловић Нађа одличан 5,00
VI Богутовић Данило одличан 4,80
VI Гођевац Јанко одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,81

Класа: Милош Поповић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Милиновић Вишња
I Новаковић Јован
I Штулић Миња
II Ђоковић Нина одличан 5,00
II Јовановић Сава врло добар 3,50
II Кашиковић Теодора одличан 5,00
II Крстајић Марија одличан 5,00
II Теодоровић Угљеша одличан 5,00
II Цветковић Огњен врло добар 3,50
III Гњато Ђорђе одличан 4,50
III Симић Милутин Исписан 27. 02. 2020.

IV Инђић Ива врло добар 4,33
IV Јовановић Милош одличан 4,66
IV Калабић Коста врло добар 4,33
IV Кулинчевић Катарина одличан 4,66
IV Пантелић Арсен врло добар 3,66
V Андрић Филип добар 3,33
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V Ђурић Нађа врло добар 3,66
V Мирковић Николина одличан 5,00
VI Марковић Иван одличан 4,66

Средња оцена класе: 4,36

а.4) Одсек хармонике

Главни предмет: Хармоника

Класа: Владимир Обрадовић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Јанчић Марко
I Јовановић Милан Исписан 03. 10. 2019.

I Лукић Вукан
I Мијаиловић Никола
II Вујетић Срђан Напустио 31. 01. 2020.

III Јоксимовић Алекса одличан 5,00
IV Јовановић Павле врло добар 4,00
V Станојевић Никола врло добар 3,67
VI Деспотовић Ђорђе добар 3,40
VI Митровић Матеја врло добар 3,60
VI Ускоковић Петар одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,11

Класа: Душица Тимотић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Радојичић Лука Исписан 10. 10. 2019.

I Ћирић Теодора
II Милинковић Филип врло добар 4,00
II Петровић Василије врло добар 3,50
II Стефановић Вељко Исписан 30. 10. 2019.

III Јанковић Давид добар 2,50
III Миленковић Далибор врло добар 3,50
III Муњић Лука добар 3,00
IV Павићевић Душан одличан 4,67
IV Средојевић Стефан врло добар 4,00
IV Степановић Давид добар 3,00
V Гојковић Никола врло добар 3,67
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

VI Јовановић Влајко одличан 5,00
VI Симовић Лазар одличан 5,00
VI Теовановић Миљана одличан 5,00

Средња оцена класе: 3,90

Класа: Никола Јанковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Анђелковић Василије Напустио 31. 01. 2020.

I Дивнић Вукан
I Марковић Дуња
II Андрић Давид Исписан 03. 03. 2020.

II Васић Милош одличан 4,50
II Васић Урош врло добар 3,50
II Ђокић Новак одличан 5,00
III Арсеновић Никола врло добар 4,00
III Симић Лука одличан 4,50
V Ђорђевић Лазар одличан 4,67
V Јаковљевић Катарина одличан 4,67

Средња оцена класе: 0,00

Класа: Славиша Јездимировић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

III Пантелић Василије добар 2,50
IV Довечер Филип довољан 2,00
IV Маријанац Јанко врло добар 4,33
IV Матић Дејан врло добар 3,67
V Милосављевић Младен одличан 4,67
V Средојевић Марко добар 3,00
VI Николић Филип добар 3,20

Средња оцена класе: 3,34

Класа: Сретен Недић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Павловић Василије
I Петровић Лазар
I Степановић Павле
I Ћебић Андреј

III Ђурђевић Немања одличан 5,00
III Мојсиловић Павле одличан 4,50
V Бановић Никола добар 2,67
V Драгојевић Страхиња одличан 4,67
V Кушаковић Николина одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,37
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а.5) Одсек дувача

Главни предмет: Флаута

Класа: Ђорђе Маринковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Милосављевић Милица
I Петровић Јована
I Стојаковић Љиљана
II Митровић Наталија врло добар 3,50
III Јовановић Елеонора одличан 4,50
III Нешковић Милица одличан 5,00
III Ратковић Ника добар 2,50
III Стојковић Марта одличан 4,50
V Матић Елена врло добар 3,66
VI Илић Тијана добар 3,40

Средња оцена класе: 

Класа: Зорана Матић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Бошковић Наташа
I Радовановић Катарина
II Лукић Исидора одличан 5,00
II Радојичић Тара одличан 5,00
V Пејић Ивона одличан 5,00
V Рафаиловић Анастасија одличан 5,00
VI Мићић Ленка одличан 5,00
VI Обрадовић Марија одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

Класа: Мина Чкојић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ђурђевић Дуња
I Ђурђевић Ленка
I Жугић Лидија
II Дугоњић Нађа одличан 4,50
II Ђуричић Анастасиа одличан 5,00
III Адамовић Теодора врло добар 3,50
IV Маријанац Тијана врло добар 4,33
V Павловић Сара одличан 5,00
VI Теофиловић Кристина одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,47
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Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Матић Олга
II Гавриловић Андреа одличан 5,00
II Ђуровић Искра одличан 5,00
II Љујић Тара одличан 5,00
III Ковачевић Наталија одличан 4,50
III Миловић Милица одличан 4,50
III Стефановић Уна одличан 5,00
III Трипковић Нина одличан 5,00
IV Бошковић Ива одличан 5,00
IV Карадаревић Анастасија одличан 5,00
IV Петровић Татјана одличан 5,00
IV Топаловић Лена одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,91

Главни предмет: Кларинет

Класа: Андрија Мирковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Радовановић Вукан
II Бурсаћ Софија врло добар 4,00
II Ђурђевић Ана одличан 4,50
III Павловић Душан одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,50

Класа: Жељко Русиновић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ђукић Алекса
I Јовановић Лазар Исписан 30. 10. 2019.

I Петровић Константин
I Планојевић Николај
II Анђелковић Анђелина Напустио 31. 01. 2020.

II Ашанин Вук одличан 5,00
III Милинковић Филип одличан 5,00
III Теофиловић Мања одличан 5,00
IV Божић Ђурђа одличан 4,80
IV Крунић Ђорђе врло добар 4,40
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IV Петровић Михаило одличан 4,60
IV Ратковић Милорад врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,74

Главни предмет: Саксофон

Класа: Александар Стајић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Петровић Мануел
II Коцић Михајло Напустио 19. 06. 2020.

II Мирјанић Лука Напустио 19. 06. 2020.

II Мићић Невена одличан 5,00
III Жугић Јаков одличан 4,67
IV Кудић Јелена одличан 4,60
IV Тодоровић Андреј одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,82

Главни предмет: Труба

Класа: Александар Кончар

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Гузај Срђа
I Ружичић Павле
I Срећковић Вукашин
II Ђурђевић Лука одличан 4,50
II Чолић Димитрије одличан 5,00
III Симеуновић Алекса добар 3,00

Средња оцена класе: 4,17

а.6) Одсек певача

Главни предмет: Соло певање

Класа: Бојан Величковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Аранђеловић Никола
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I Јовановић Дејан
I Јовановић Тамара
I Мићић Милица
I Нешковић Бранко
I Попадић Бојана Исписана 18. 02. 2020.

I Савић Тијана
I Старчевић Катарина
I Стојановић Марко
II Веселиновић Данило Исписан 22. 04. 2020.

II Јовановић Андријана Исписан 07. 05. 2020.

II Савић Јелисавета одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

Класа: Теодора Пешев Ђурђевић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Девић Марко
I Добрашиновић Невена
I Матић Андријана
I Митровић Александра исписана 18. 02. 2020.

II Бранковић Дарија врло добар 4,00
II Јаневска Софија одличан 5,00
II Манојловић Антоније није приступио завршном испиту

II Митровић Татјана исписана 18. 02. 2020.

II Недељковић Михаило Исписан 24. 12. 2019.

II Пантић Василије одличан 4,60
II Пољаница Ивана Исписан 02. 10. 2019.

II Симић Мина одличан 4,80
II Станковић Наташа одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,64

Главни предмет: Српско традиционално певање

Класа: Милена Урошевић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Богићевић Јулија
I Васиљевић Анђела
I Јовановић Емина
I Радовановић Александра Исписан 22. 01. 2020.

Средња оцена класе: /
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б) Издвојено одељење у Лајковцу

б.1) Одсек клавира

Главни предмет: Клавир

Класа: Биљана Максимовић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Гавриловић Софија
I Јеремић Марина
I Максимовић Елена
I Радованчевић Ива
I Томашевић Јулија
II Ћатић Софија врло добар 4,00
III Илић Магдалена одличан 5,00
III Јовановић Сара одличан 5,00
III Пажиновић Ђурђија одличан 5,00
IV Јевросимовић Јована одличан 5,00
V Илић Марија одличан 4,66
V Шарић Анастасија одличан 5,00
VI Бајић Тијана Исписан 04. 10. 2019.

VI Јанковић Николина одличан 4,66
VI Јоксимовић Јована врло добар 4,40
VI Шарић Емилија одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,77

б.2) Одсек гудача

Главни предмет: Виолина

Класа: Милена Броћовић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Радовановић Лука
I Симић Кристина Исписан 17. 03. 2020.

I Спасојевић Маша
II Јосиповић Теодор одличан 5,00
II Митрић Лара Напустио 07. 11. 2019.
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II Пантелић Милица одличан 5,00
II Тејић Огњен одличан 5,00
III Димитријевић Златко врло добар 4,00
III Пауновић Ђорђе одличан 5,00
III Секулић Јулијана одличан 5,00
III Томашевић Калина одличан 5,00
IV Симић Дамњан одличан 5,00
V Јокић Маша врло добар 4,33
V Милошевић Негослава врло добар 4,33
VI Миливојевић Ана одличан 5,00
VI Милосављевић Анђела врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,72

Главни предмет: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Радотић Наташа Напустила 26. 06. 2020.

V Пажиновић Даринка одличан 4,66

Средња оцена класе: 4,66

б.3) Одсек гитаре

Главни предмет: Гитара

Класа: Цвијетин Трифковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Урошевић Наталија
II Марковић Ана одличан 5,00
II Радованчевић Василије врло добар 3,50
II Селенић Николина одличан 5,00
III Живковић Страхиња добар 3,00
III Ивановић Лана одличан 5,00
III Лончар Момир врло добар 3,50
III Петронијевић Марија одличан 4,50
IV Јанковић Анђелија одличан 5,00
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IV Јовановић Андреа одличан 5,00
IV Јоксимовић Марко врло добар 4,00
IV Радивојевић Вукашин врло добар 4,00
V Лончар Јулија врло добар 4,33
V Петронијевић Сара одличан 5,00
V Радованчевић Магдалена одличан 4,67
V Радоњић Данило врло добар 4,33
VI Ђорђевић Немања одличан 4,60
VI Ивковић Невена врло добар 3,80
VI Недељковић Лука врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,35

б.4) Одсек хармонике

Главни предмет: Хармоника

Класа: Јелена Бранковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ивковић Никола
I Марковић Растко
II Васовић Никола одличан 5,00 Убрзано завршио II р. 29. 01. 2020.

II Милосављевић Илија одличан 4,50
III Васовић Никола одличан 4,50 Убрзано завршио II р. 29. 01. 2020.

IV Жарић Никола врло добар 4,33
IV Ивковић Михаило одличан 4,66
IV Јевросимовић Жељко врло добар 4,33
IV Ракић Мартина врло добар 4,00
V Јовановић Димитрије одличан 4,66
VI Вељовић Лука врло добар 3,60
VI Ивановић Емилија врло добар 3,80
VI Милановић Анђелија одличан 5,00
VI Милосављевић Анђела Исписан 05. 05. 2020.

Средња оцена класе: 4,40
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в) Издвојено одељење у Мионици

в.1) Одсек клавира

Главни предмет: Клавир

Класа: Миљана Јовановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Илић Лана
I Јанковић Новак
I Петровић Теодора
I Чарапић Неда
I Чарапић Николина
II Пауновић Ђурђија одличан 5,00
II Ризо Ђурић Емили одличан 5,00
II Стојановић Катарина одличан 5,00
III Протић Страхиња одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

в.2) Одсек гудача

Главни предмет: Виолина

Класа: Ивана Стојановић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Марковић Урош
I Недељковић Теодора
I Павловић Кристина
I Станојевић Сања
II Гладовић Марина одличан 5,00
II Лазић Ивана одличан 4,50
II Митровић Марија одличан 5,00
II Палавестрић Тијана одличан 5,00
III Мићић Лука одличан 4,50
III Станојловић Добривоје одличан 4,50
III Тодорић Василије Исписан 18. 10. 2019.

Средња оцена класе: 4,75
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Главни предмет: Виолончело

Класа: Даница Крунић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Живковић Марија
I Милутиновић Исидора

III Вујић Ана одличан 4,50
III Вујић Нела врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,25

в.3) Одсек гитаре

Главни предмет: Гитара

Класа: Лука Јездић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Драгићевић Јелена
I Јевтић Михаило
I Симовић Дуња
II Марковић Павле одличан 5,00
II Станковић Димитрије одличан 5,00
II Станојловић Миодраг одличан 4,50
II Стевановић Маја одличан 5,00
III Мијаиловић Урош одличан 4,50
III Секулић Никола одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,83

в.4) Одсек хармонике

Главни предмет: Хармоника

Класа: Слободан Недић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум
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I Живковић Јован
I Јазаревић Стефан
I Симовић Вукашин
II Ивановић Јован одличан 5,00
II Крстивојевић Ана одличан 5,00
II Читаковић Матеа одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

в.5) Одсек дувача

Главни предмет: Флаута

Класа: Мина Чкојић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Мијаиловић Дуња
I Мишић Теодора
II Стојановић Тара одличан 5,00

Средња оцена класе: 5,00

Главни предмет: Кларинет

Класа: Андрија Мирковић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ковачевић Јаков
I Срећковић Страхиња
I Томић Лука
II Лазић Јована Напустио 31. 01. 2020.

Средња оцена класе: /

в.6) Одсек певача

Главни предмет: Српско традиционално певање

Класа: Милена Урошевић

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум
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I Вуковић Невена
I Недељковић Катарина

Средња оцена класе: /

г) Ванредни ученици

Клавирски одсек

Главни предмет: Клавир

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Ђурђевић Ленка
I Јовановић Дарија
I Јовановић Јана
I Јокић Јана није полагала све испите I р.

I Јокић Николина није полагала све испите I р.

I Лазић Андреј није полагао све испите I р.

I Лазић Анђела није полагала све испите I р.

I Малешевић Николина убрзано завршила I р. 24. 02. 2020.

I Марковић Јована није полагала све испите I р.

I Митровић Олга није полагала све испите I р.

I Мићевић Софија убрзано завршила I р. 24. 02. 2020.

I Симић Александар убрзано завршио I р. 24. 02. 2020.

II Веизовић Анђелија није полагала све испите II р.

II Ивановић Нађа одличан 4,50
II Малешевић Анђелија одличан 5,00
II Малешевић Николина одличан 5,00
II Мићевић Софија одличан 5,00
II Радовановић Стефан одличан 4,50
II Симић Александар није полагао све испите II р.

III Злопорубовић Николина није полагала све испите III р.

III Ковачевић Иконија није полагала све испите III р.

III Малиџан Марија одличан 4,50 убрзано завршила III р. 24. 02. 2020.

III Митровић Олга одличан 4,50
у августовском року школске 2019/20. положи-

ла испит за ниво знања Првог циклуса ОМШ

III Павловић Јанко врло добар 4,00 убрзано завршио III р. 02. 12. 2019.

IV Јеличић Давид није полагао све испите IV р.

IV Малиџан Марија одличан 5,00
IV Павловић Јанко одличан 4,67
IV Симић Нађа врло добар 4,33
V Петровић Константин није полагао све испите V р.

Средња оцена: 4,64
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Гудачки одсек

Главни предмет: Виолина

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Дугоњић Нађа одустао 12. 06. 2020.

I Лукић Вукан одустао 12. 06. 2020.

I Малиџан Марта
I Павловић Нина
I Петровић Јована
I Петронијевић Теодора није полагала све испите I р.

II Зарић Марина одличан 4,50
II Марковић Тијана врло добар 4,00 убрзано завршила II р. 02. 12. 2019.

III Ђукић Марија врло добар 3,50
III Марковић Тијана одличан 5,00
III Панић Сања врло добар 4,00
VI Рафаиловић Анастасија одличан 5,00

Средња оцена: 4,33

Гитарски одсек

Главни предмет: Гитара

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Вилотијевић Вук није полагао све испите I р.

I Косић Лазар убрзано завршио I р. 18. 08. 2020.

I Малешевић Милица није полагала све испите I р.

I Марковић Димитрије није полагао све испите I р.

I Остојић Магдалена
II Радовановић Душан одличан 5,00
II Косић Лазар врло добар 4,00
III Ђокић Филип није полагао све испите III р.

Средња оцена: 4,50

Хармоникашки одсек

Главни предмет: Хармоника

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Димитријевић Никола убрзано завршио I р. 02. 12. 2019.

I Злопорубовић Лазар
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I Ивановић Милица није полагала све испите I р.

I Радичевић Младен није полагао све испите I р.

II Димитријевић Никола није полагао све испите II р.

III Милошевић Милош одличан 4,50 убрзано завршио III р. 24. 02. 2020.

IV Милошевић Милош врло добар 4,00

Средња оцена: 4,50

Вокални одсек

Главни предмет: Соло певање

Разред Ученик Општи успех Средња оцена Промена статуса Датум

I Глишић Давид није полагао све испите I р.

I Кадијевић Јована није полагала све испите I р.

I Ранковић Стефан одустао 12. 06. 2020.

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

а) Матична школа у Ваљеву

а.1) Одсек клавира

Табела 5.1.3-1: Успех ученика клавира

Разред

Уписаних Јунски испитни рок Августовски
испитни рок
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I 21 19 2

II 13 11 1 12 4,79 1

III 13 10 3 13 4,65

IV 12 8 4 12 4,69

V 18 10 6 1 17 4,43 1

VI 18 12 3 2 17 4,47 1 1

СВЕГА 95 51 17 3 90 4,59 1 4 1

а.2) Одсек гудача

Табела 5.1.3-2: Успех ученика виолине

Разред

Уписаних Јунски испитни рок Августовски
испитни рок
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I 13 13

II 18 14 3 17 4,74 1

III 10 5 4 1 10 4,15 1
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IV 10 6 3 1 10 4,47

V 10 7 3 10 4,63

VI 11 5 3 3 11 4,35

СВЕГА 72 37 16 4 1 71 4,50 1 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

III 1 1 1 4,00

IV 1 1 1 4,66

V

VI 1 1 1 5,00

СВЕГА 3 2 1 3 4,55

Табела 5.1.3-4: Успех ученика виолончела

Разред

Уписаних Јунски испитни рок Августовски
испитни рок
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I 1 1

II 3 3 3 5,00

III 1 1 1 5,00

IV 4 3 3 4,89 1

V 1 1

VI 1 1

СВЕГА 11 7 8 4,95 3

2 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици по-
чињу школовање на виолини.
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а.3) Одсек гитаре

Табела 5.1.3-5: Успех ученика гитаре

Разред

Уписаних Јунски испитни рок Августовски
испитни рок
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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 9 7 2 9 4,56

III 7 2 1 3 4,33 4

IV 7 3 3 6 4,44 1

V 8 5 2 1 8 4,54

VI 5 4 1 5 4,51

СВЕГА 42 21 9 1 37 4,50 5

а.4) Одсек 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
и

х

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 13 10 3

II 8 2 3 5 4,10 3

III 9 4 2 3 9 3,83

IV 7 1 4 1 1 7 3,67

V 9 5 2 2 9 4,08

VI 7 4 1 2 7 4,31

СВЕГА 53 16 12 8 1 47 3,99 6
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а.5) Одсек 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 9 9 4

II 8 7 1 8 4,75

III 9 7 1 1 9 4,33

IV 5 4 1 5 4,87 1

V 4 3 1 4 4,67

VI 4 3 1 4 4,60

СВЕГА 39 24 4 2 39 4,61 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 5 4 1

II 4 2 1 3 4,50 1

III 3 3 3 5,00

IV 4 2 2 4 4,55

СВЕГА 16 7 3 14 4,67 2

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 1 1
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II 3 1 1 5,00 2

III 1 1 1 4,67

IV 2 2 2 4,80

СВЕГА 7 4 5 4,82 2

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 3 3 2

II 2 2 2 4,75

III 1 1 1 3,00

IV

СВЕГА 6 2 1 6 4,17 2

а.6) Одсек 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 13 11 2

II 12 5 1 6 4,70 1 5

СВЕГА 25 5 1 17 4,70 1 7
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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 4 4

II

СВЕГА 4 4

б) Издвојено одељење у Лајковцу

б.1) Одсек 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 5 5

II 1 1 1 4,00

III 3 3 3 5,00

IV 1 1 1 5,00

V 2 2 2 4,83

VI 4 2 1 3 4,69 1

СВЕГА 16 8 2 15 4,77 1

44 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Општи успех ученика ОМШ по инструментима

б.2) Одсек 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 3 2 1

II 4 3 3 5,00 1

III 4 3 1 4 4,75

IV 1 1 1 5,00

V 2 2 2 4,33

VI 2 1 1 2 4,50

СВЕГА 16 8 4 14 4,72 2

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 1 1

II

III

IV

V 1 1 1 4,66

VI

СВЕГА 2 1 2 4,66

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 45
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б.3) Одсек 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 1 1

II 3 2 1 3 4,50

III 4 2 1 1 4 4,00

IV 4 2 2 4 4,50

V 4 2 2 4 4,58

VI 3 1 2 3 4,13

СВЕГА 19 9 8 1 19 4,35

б.4) Одсек 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 2 2 2 4,75

III 1 1 1 4,50

IV 4 1 3 4 4,33

V 1 1 1 4,66

VI 4 1 2 3 4,13 1

СВЕГА 13 1 6 5 13 4,40 1
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в) Издвојено одељење у Мионици

в.1) Одсек 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 3 3 3 5,00

III 1 1 1 5,00

IV

V

VI

СВЕГА 9 4 9 5,00

в.2) Одсек 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 4 4

II 4 4 4 4,88

III 3 2 2 4,50 1

IV

V

VI

СВЕГА 11 6 10 4,75 1
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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

III 2 1 1 2 4,25

IV

V

VI

СВЕГА 4 1 1 4 4,25

в.3) Одсек 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 3 3

II 4 4 4 4,88

III 2 2 2 4,75

IV

V

VI

СВЕГА 9 6 9 4,83
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в.4) Одсек 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 3 3 3 5,00

III

IV

V

VI

СВЕГА 6 3 6 5,00

в.5) Одсек 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 2 2

II 1 1 1 5,00

III

IV

V

VI

СВЕГА 3 1 3 5,00
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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 3 3

II 1 1

III

IV

СВЕГА 4 3 1

в.6) Одсек певача

Табела 5.1.3-25: 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 2 2

II

СВЕГА 2 2

г) Ванредни ученици

Табела 5.1.3-26: Успех ученика клавира

Разред

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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 11 1 6 6 6
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Општи успех ученика ОМШ по инструментима

Разред
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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

II 4 3 5 5 4,80 2 2

III 4 1 2 1 3 4,33 2 2

IV 2 2 2 1 3 4,67 1 1

V 1 1 1

VI

СВЕГА 22 7 9 2 17 4,64 12 12

Табела 5.1.3-27: Успех ученика виолине

Разред

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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 6 3 1 2 1

II 2 1 1 2 4,25

III 2 1 1 2 3 4,17

IV

V

VI 1 1 1 5,00

СВЕГА 11 1 3 3 9 4,33 1 2 1

Табела 5.1.3-28: Успех ученика гитаре

Разред

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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 5 2 3 3

II 1 1 1 1 2 4,50

III 1 1 1

IV
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Разред
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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

V

VI

СВЕГА 7 1 1 1 4 4,50 4 4

Табела 5.1.3-29: Успех ученика хармонике

Разред

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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 4 2 2 2

II 1 1 1

III 1 1 1 4,50

IV 1 1 1 4,00

V

VI

СВЕГА 5 2 1 1 4 4,25 3 3

Табела 5.1.3-30: Успех ученика соло певања

Разред

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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 3 2 1 2

II

СВЕГА 3 2 1 2
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Општи успех и владање ученика ОМШ

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 95 51 17 3 90 4,59 1 4 1

Виолина 72 37 16 4 1 71 4,50 1 1

Виола 3 2 1 3 4,55

Виолончело 11 7 8 4,95 3

Гитара 42 21 9 1 37 4,50 5

Хармоника 53 16 12 8 1 47 3,99 6

Флаута 39 24 4 2 39 4,61

Кларинет 16 7 3 14 4,67 2

Саксофон 7 4 5 4,82 2

Труба 6 2 1 6 4,17

Соло певање 25 5 1 17 4,70 1 7

Срп. трад.
певање 4 4

СВЕГА 373 176 63 19 2 341 4,49 2 30 1 1

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 16 8 2 15 4,77 1

Виолина 16 8 4 14 4,72 2

Виолончело 2 1 2 4,66

Гитара 19 9 8 1 19 4,35
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Хармоника 13 1 6 5 13 4,40 1

СВЕГА 66 1 32 19 1 63 4,53 4

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

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 9 4 9 5,00

Виолина 11 6 10 4,75 1

Виолончело 4 1 1 4 4,25

Гитара 9 6 9 4,83

Хармоника 6 3 6 5,00

Флаута 3 1 3 5,00

Кларинет 4 3 1

Срп. трад.
певање 2 2

СВЕГА 48 21 1 46 4,82 2

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

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

Ваљево 373 176 63 19 2 341 4,49 2 30 1 1

Лајковац 66 1 32 19 1 63 4,53 4

Мионица 48 21 1 46 4,82 2

СВЕГА 487 1 229 83 20 2 450 4,52 2 36 1 1

Напомена: Сви редовни ученици ОМШ имају Примерно владање.
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Табела 5.1.4-5: Општи успех ученика – ванредни ученици

Разред
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

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
иј

е 
по

ла
га

ло
св

е 
ис

пи
те

Н
ап

у-
ст

ил
и

О
бн

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

Клавир 22 7 9 2 17 4,64 12 12

Виолина 11 1 3 3 9 4,33 1 2 1

Виола

Виолончело

Гитара 7 1 1 1 4 4,50 4 4

Хармоника 5 2 1 1 4 4,25 3 3

Флаута

Кларинет

Саксофон

Труба

Соло певање 3 2 1 2

Срп. трад. певање

СВЕГА 48 11 14 7 34 4,50 22 3 22

Напомена: ванредни ученици немају оцену из владања.

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 55



5. Ученици

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 ис-
питу

Оцена на годишњем испиту Средња
оцена

Није приступи-
ло испиту5 4 3 2 1

VI3 57 57 29 11 15 2 4,17

IV4 6 6 4 1 1 4,50

II5 2 2 2 5,00

СВЕГА 65 65 35 12 16 2 4,41

Напомена: На основу Одлуке Комисије за усаглашавање наставног плана и програма (дел. бр. 2830, од 23. 
9. 2019.) 7 ученика Соло певања су ослобођени похађања наставе Солфеђа, јер су наставу тог предмета поха-
ђали у оквиру раније завршеног музичког образовања.

б) Теорија музике

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

Разред Укупно
ученика

Приступило ис-
питу

Оцена на годишњем испиту Средња
оцена

Није приступи-
ло испиту5 4 3 2 1

VI 57 57 28 12 9 8 4,05

IV 6 6 3 3 4,50

II 2 2 2 4,00

СВЕГА 65 65 31 17 9 8 4,09

Напомена: На основу Одлуке Комисије за усаглашавање наставног плана и програма (дел. бр. 2830, од 23. 
9. 2019.) 7 ученика Соло певања су ослобођени похађања наставе Теорија музике, јер су наставу тог предме-
та 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

в) Инструмент

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

Инструмент Укупно
ученика

Приступило
испиту

Оцена
на годишњем испиту Средња

оцена
Није приступи-

ло испиту
5 4 3 2 1

Клавир 18 18 9 6 3 4,33

Виолина 11 11 6 3 2 4,36

Виола 1 1 1 5,00

Виолончело 4 4 3 1 4,75

Гитара 6 6 5 1 3,91

Хармоника 7 7 4 2 1 4,00

Флаута 4 4 4 5,00

Кларинет 4 4 3 1 4,25

Саксофон 2 2 2 5,00

Труба

Соло певање 7 6 6 5,00 1

Срп. трад. пе-
вање

СВЕГА 64 63 43 12 7 1 4,53 1

г) Ванредни ученици
У школској 2019/20. години једини ванредни ученик VI р. била је Анастасија Рафаиловић, 
која је завршила ванредно школовање на Виолини са општим успехом 5,00.

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

Ранковић 
Павле

VI
клавир-

ски
Димитрије Томић

разред-
ни

Камерна му-
зика

одли-
чан (5)

врло добар 3,80
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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 95 95 4 4,21 91 95,79

Виолина 72 72 1 1,39 71 98,61

Виола6 3 3 3 100,00

Виолон-
чело 11 11 3 27,27 8 72,73

Гитара 42 42 5 11,90 37 88,10

Хармо-
ника 53 53 6 11,32 47 88,68

Флаута 39 39 39 100,00

Клари-
нет 16 16 2 12,50 14 87,50

Саксо-
фон 7 7 2 28,57 5 71,43

Труба 6 6 6 100,00

Соло пе-
вање 25 25 7 28,00 17 68,00

Срп. 
трад. 
певање

4 4 4 100,00

СВЕГА 373 0 373 30 8,04 0 0,00 0 0,00 342 91,69 0 0,00

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

Табела 5.1.7-2: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у издвојеном одеље-
њу 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 16 16 1 6,25 15 93,75

Виолина 16 16 2 12,50 14 87,50

Виолон-
чело 2 2 2 100,00

Гитара 19 19 19 100,00

Хармо-
ника 13 1 14 1 7,14 13 92,86

СВЕГА 66 1 67 4 5,97 0 0,00 0 0,00 63 94,03 0 0,00

Табела 5.1.7-3: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у издвојеном одеље-
њу 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 9 9 9 100,00

Виолина 11 11 1 9,09 10 90,91

Виолон-
чело 4 4 4 100,00

Гитара 9 9 9 100,00

Хармо-
ника 6 6 6 100,00

Флаута 3 3 3 100,00

Клари-
нет 4 4 1 25,00 3 75,00

Срп. 
трад. 
певање

2 2 2 100,00

СВЕГА 27 7 34 2 5,88 32 94,12
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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 373 373 30 8,04 342 91,69

Лајковац 66 1 67 4 5,97 63 94,03

Мионица 48 48 2 4,17 46 95,83

СВЕГА 487 1 488 36 7,38 0 0,00 0 0,00 451 92,42 0 0,00

б) Ванредни ученици

Табела 5.1.7-5: Бројно стање ванредних ученика ОМШ по инструментима

Инструмент

Уписано
у школској години

Напустило у току школ-
ске године

Укупно завр-
шило разред

Обнавља
разред

Наставља
следећи

разред као
редован
ученик

На
по-

четку
У току Уку

пно

Исписало
се

Није пола-
гало све
испите

бр. % бр. % бр. % бр. % бр. %

Клавир 22 7 29 12 41,38 17 58,62 12 41,38 4 13,79

Виолина 11 1 12 2 16,67 1 8,33 9 75,00 1 8,33 1 8,33

Виола

Виолончело

Гитара 7 1 8 4 50,00 4 50,00 4 50,00 2 25,00

Хармоника 5 2 7 3 42,68 4 57,14 3 42,86

Флаута

Кларинет

Саксофон

Труба

Соло певање 3 3 1 33,33 2 66,67 2 66,67

Срп. трад. 
певање

СВЕГА 48 11 59 3 5,08 22 37,29 34 57,63 22 37,29 7 11,86
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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

Сара Јаневска Клавир Иван Рабасовић Ваљево

Душан Милосављевић Клавир Иван Рабасовић Ваљево

Андрија Танасковић Клавир Иван Митровић Ваљево

Лука Трифуновић Клавир Иван Митровић Ваљево

Анастасија Радовановић Виолина Снежана Стевановић Ваљево

Тара Димитријевић Виолина Александра Миливојевић Јоцић Ваљево

Кристина Теофиловић Флаута Мина Чкојић Ваљево

Марија Обрадовић Флаута Зорана Матић Ваљево

Ленка Мићић Флаута Зорана Матић Ваљево

Влајко Јовановић Хармоника Душица Тимотић Ваљево

Лазар Симовић Хармоника Душица Тимотић Ваљево

Миљана Теовановић Хармоника Душица Тимотић Ваљево

Петар Ускоковић Хармоника Владимир Обрадовић Ваљево

Софија Јаневска Соло певање Теодора Пешев Ђурђевић Ваљево

Јелисавета Савић Соло певање Бојан Величковић Ваљево

Анђелија Милановић Хармоника Јелена Бранковић ИО Лајковац

Емилија Шарић Клавир Биљана Максимовић ИО Лајковац

Ана Миливојевић Виолина Милена Броћовић ИО Лајковац

Марија Обрадовић

 Ђак генерације ОМШ
 Награда  „Живорад  Грбић”  за  уче-

ника који је најуспешније предста-
вљао школу на такмичењима и кон-
цертима

Марија Обрадовић (13 година) је за-
вршила основну музичку школу „Живо-
рад  Грбић”  на  одсеку  флаута  у  класи
проф.  Зоране Матић.  Са непуних шест
година почиње да свира фрулу у класи
проф. Александра Буркерта, а са седам
флауту, у истој класи. Проглашена је за
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5. Ученици

Ученика генерације 2019/2020. год. И добитница је престижне награде „Живорад Грбић”,
коју школа додељује за изузетне успехе на такмичењима у земљи и иностранству. Наредне
школске године своје школовање наставља у средњој школи, на инструменталном одсеку –
флаута. Завршила је са одличним успехом 7. разред Прве основне школе, са свим петица-
ма у досадашњем школовању. 

Иако по годинама јако млада, Марија је по резултатима и успесима које је до сада по-
стигла веома запажена и у самом врху, раме уз раме са доста старијима од себе. Програм
који изводи на флаути одавно је по зрелости и захтевности прерастао оквире њеног узра-
ста. То је разлог више да Марија своју музикалност, зрелост и виртуозитет који краси само
највеће, уз велики рад и одрицања у младим годинама унапреди и ван граница наше зе-
мље. 

Марија се до сада истакла по бројним, врло значајним успесима на домаћим, али и на
европским такмичењима са којих се враћала са звањима лауреата, победника. Захваљују-
ћи сјајној сарадњи са својим професором Александром Буркертом, који је са Маријом ра-
дио од самог почетка, пуних шест година, успела је да се наметне као фаворит на европ-
ском нивоу, не само у својој генерацији, већ и са доста старијима од себе и у врло младом
узрасту досегне извођачки ниво академског квалитета. 

Њен квалитет је препознао један од водећих професора флауте, Матеј Зупан, професор
Академије за глазбу у Љубљани, са којим Марија сада ради. 

Наиме, од 2018. године Марија је полазник EMARSmaster програма у Словенији, који
је намењен школовању најуспешнијих младих уметника из Европе, који су претходно про-
шли веома захтевну аудицију.  Марија је  једна од најмлађих полазника овог програма,
чиме је добила прилику да јој ментор буде признати универзитетски проф. Зупан. 

Као најуспешнија флаутисткиња, Марија је изабрана да у финалу наступи као солиста
са Камерним гудачким оркестром словеначке филхармоније, што је сан сваког уметника.
Марији се тај сан и оставрио, те је у октобру 2019. имала част да свира као солиста са по-
менутим еминентним оркестром и доживела овације пред пуном салом у Термама Добр-
на, Словенија. У најлепшем светлу представљала је своју школу, град Ваљево и државу. И
ове школске године је полазник истог програма, а циљ јој је да себи и ове године обезбеди
место солисте са оркестром. 

Награде у досадашњем школовању:

Марија је у свом седмогодишњем школовању освојила преко  50 награда, од којих 48
првих, и то –  33 Лареата, апсолутних победа на свим водећим такмичењима у земљи и
иностранству. Од такмичења у иностранству се издвајају: у Холандији (Ittevoort), Италији
(Падова, Трст), Словенији (Љубљана), Хрватској (Вараждин), Македонији (Охрид). 

Најзначајније награде до сада:
 Троструки победник Републичког такмичења музичких школа Србије
 Две прве награде у Италији – Падова, Трст
 Друго место у Холандији
 Шестоструки лауреат међународног такмичења Даворин Јенко, Београд
 Двоструки лауреат међународног такмичења Петар Коњовић, Београд
 Лауреат међународног такмичења Антон Еберст, Нови Сад и двоструко другонаграђена

на истом такмичењу које је највишег ранга у нашој земљи
 Најперпективнија млада уметница на међународном такмичењу у Вараждину, Хрват-

ска
 Прва награда, 100 поена на Фестивалу музичких и балетских школа Србије, Зајечар
 Прва награда на Републичком такмичењу солфеђа, Београд
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И најдраже такмичење:
 7 Победа на домаћем такмичењу, ваљевским „Сусретима флаутиста Тахир Куленовић”.

На поменутом такмичењу била је три пута Свеукупни победник такмичења. 

У категорији камерне музике као члан ансамбла „Flautissimo” освојила је 10 првих на-
града, од којих 7 лауреата. 

Наступала је на многобројним концертима и манифестацијама, као солиста и члан ка-
мерног ансамбла. Одржала је два солистичка концерта. Пет година за редом је најуспе-
шнији ученик дувачког одсека МШ „Живорад Грбић”, Ваљево. Од своје седме године је
стипендиста за Таленте града Ваљева. Активни је полазник бројних семинара и мастеркла-
сова код еминентних професора (Д. Гаврић, М. Зупан, Љ. Јовановић, Ф. Бернолд). 

Награда је још много, али је Маријин успех утолико већи и вреднији јер се у 2019. годи-
ни такмичила у доста старијој категорији од свог узраста, са ученицима завршних разреда
средње школе, (са 5-6 година старијима), где се издваја као фаворит – победник. 

Учесник је кампање „30 за понос” коју промовише компанија Еуропром, као једна од
најперспективнијих и најуспешнијих ученика града Ваљева. 

Многобројни наступи и остварене награде су резултат Маријине велике љубави и по-
свећености инструменту, али и преданом раду и залагању њеног проф. А. Буркерта. 

Маријин циљ и жеља је да у будућности музика и флаута прожима са радошћу кроз чи-
тав живот, да постане концертмајстор и свира на светским музичким сценама. 

Влајко Јовановић

 Похвала Наставничког већа за остварене резултате на так-
мичењима и афирмацију школе у земљи и иностранству

Влајко  Јовановић  рођен  2005.  године  у  Ваљеву.  Завршио  је
Основну школу „Милан Ракић” у Мионици и стекао основно обра-
зовање у музичкој школи „Живорада Грбић” у Ваљеву на одсеку
хармонике у класи Душице Тимотић.

Током школовања наступао је на бројним такмичењима у зе-
мљи и иностранству: Београду, Лозници, Лазаревцу, Аранђеловцу,
Књажевцу, Крагујевцу, Сремским Карловцима; Источном Сараје-
ву, Угљевику (Република Српска), Кастелфидарду (Италија), Гра-
цу, Бечу (Аустрија), Даугавпилсу (Летонија), Вилњусу (Литвани-
ја),  Белгороду (Русија),  Славонском Броду и Пули (Хрватска) и

Лулу у Португалији.
Освојио је 25 награда: 24 прве награде (од тога два Гран при-а и 14 лауреата), 1 другу

награду и био седмопласирани на такмичењу у Кастелфидарду са освојених 17,92/20.
Најзначајније награде: Гран при Даугавпилс – Летонија и Белгород – Русија. Лауреати

освојени у: Вилњусу – Литванија (2018), Грацу (2017), Бечу – Аустрија (2019), Београду –
Србија Београдски фестивал (2018), Источном Сарајеву Акордеон арт БиХ (2017), Славон-
ском Броду – Хрватска (2019), као и I-2 награда у Крагујевцу – Србија на Републичком
такмичењу (2018) и Пули – Хрватска (2019). Прво место на 17. Смотри талената у Срем-
ским Карловцима и Победник на Интернационалном такмичењу у Португалији (2019).
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Наступио је на бројним концертима у Ваљеву и градовима Србије; на Концертима по-
бедника у Даугавпилсу, Белгороду, Вилњусу, Грацу, Бечу, Угљевику, Источном Сарајеву,
Славонском Броду.

Гостовао је на локалним и државној телавизији, а посебно се издваја учешће у ТВ про-
граму у Белгороду у Русији.

Похађао је Мастер класове код проф. Мр Данијеле Ракић, Б. Романа Николајевича и J.
Шишкина.

Школске 2017/2018. и 2018/2019. год. проглашен је за најуспешнијег ученика на одсеку
хармоникe, а 2019/2020. године Наставничко веће му додељује награду за прегалаштво и
афирмацију хармонике и школе у земљи и иностранству.

Лазар Симовић

 Похвала Наставничког већа за остварене резултате на такми-
чењима

Лазар Симовић рођен је 2006. године у Ваљеву. Завршио је 8. ра-
зред Основне школе и 6. разред Основне музичке школе „Живорада
Грбић” у Ваљеву на одсеку Хармонике у класи Душице Тимотић.

Наступио је на 22 такмичења хармонике у земљи и иностранству:
Београду,  Лозници,  Лазаревцу,  Смедереву,  Књажевцу,  Параћину,
Крагујевцу, Источном Сарајеву, Угљевику (Република Српска), Сла-
вонском Броду (Хрватска) и Кастелфидарду (Италија).

Освојио је 21 награду: 20 првих награда (од тога 12 лауреата), 1
другу награду и био осмопласирани у Кастелфидарду са освојених
17,90/20.

Најзначајније награде освојио је у: Смедереву Дани хармонике (2015); Београду: Репу-
бличко такмичење и Београдски фестивал (2016); Мех фест (2017 и 2019); Источном Са-
рајеву Акордеон арт (2017), у Параћину на Фестивалу музичких школа Србије (2019), као
и II-1 награда на Републичком такмичењу у Крагујевцу (2018).

Поред учешћа на такмичењима хармоникаша, учествовао је и на такмичењима солфе-
ђа и теорије музике и освојио 3 прве награде.

Наступио је на више концерата у Ваљеву и градовима Србије у којима је освајао лауреа-
те.

Школске 2015/2016. и 2016/2017. год. био је проглашен за најуспешнијег ученика на
одсеку хармонике, а 2019/2020. одлуком Наставничког већа награђен је за постигнуте ре-
зултате на такмичењима.
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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

5. јуна 2020.
од 9. до 12. јуна 2020.

19. јуна 2020.
26. августа 2020.

Издвојено одељење у Лајковцу
10. јуна 2020.

26. августа 2020.
10. септембра 2020.

Издвојено одељење у Мионици 10. јуна 2020.

Табела 5.1.9-2: Пријемни испит за упис у први разред ОМШ – Матична школа у Ваљеву
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Припремни разред 27 27 25 2

Клавир 33 33 21 9 3

Виолина 16 1 15 10 5

Виолончело 2 2 2

Гитара 27 4 23 9 12 2

Хармоника 5 5 5

Флаута 2 2 2

Кларинет

Саксофон 1 1 1

Труба

Соло певање 17 2 15 13 2

Српско трад. певање 4 3 3 1

Укупно 134 7 126 89 30 2 6
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Табела 5.1.9-3: Пријемни испит за први разред ОМШ – Издвојено одељење у Лајковцу
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Припремни разред 10 10 10

Клавир 15 15 5 5 5

Виолина 4 1 3 3

Виолончело

Гитара 2 2 1 1

Хармоника 3 3 3

Укупно 34 1 33 22 6 5

Табела 5.1.9-4: Пријемни испит за припремни и први разред ОМШ – Издвојено одељење у
Мионици
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Припремни разред 13 1 12 12

Клавир 3 3 3

Виолина 8 1 7 5 2

Виолончело 1 1 1

Гитара 4 4 3 1

Хармоника 3 3 2 1

Флаута

Кларинет

Српско трад. певање 2 2 2

Укупно 34 1 1 32 28 4
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Табела 5.1.9-5: Број уписаних ученика у први разред ОМШ за школску 2020/2021. годину, по
инструментима

Инструмент

Матична школа у
Ваљеву

Издвојено одеље-
ње у  Лајковцу

Издвојено одеље-
ње у  Мионици Укупно

Редовни Ванред-
ни Редовни Ванред-

ни Редовни Ванред-
ни Редовни Ванред-

ни

Припремни разред 28 15 12 55

Клавир 21 9 5 3 29 9

Виолина 16 1 3 5 24 1

Виолончело 2 1 1 4

Гитара 9 6 1 3 13 6

Хармоника 12 2 4 3 19 2

Флаута 7 7

Кларинет 5 1 6

Саксофон 2 2

Труба 1 1

Соло певање 12 1 12 1

Српско трад. певање 3 2 5

СВЕГА 118 19 29 30 177 19
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5.2. Ученици СМШ

5.2.1. Бројно стање ученика СМШ на почетку 
школске 2019/2020. 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 2

Виолиниста 1 3 1 3 8

Виолиста 1 1 1 3

Виолончелиста 2 2

Гитариста 2 1 3

Хармоникаш 1 1 3 5

Флаутиста 2 1 2 5

Кларинетиста 1 1 2

Саксофониста

Трубач

Соло певач 1 1

Музички сарадник Теоретичар 2 5 1 7 15

Укупно 10 13 5 18 46

Табела 5.2.1-2: Број ванредних ученика СМШ

Одсек
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач класичне музике 1 1

Музички сарадник – теоретичар 1 1

СВЕГА 2 2
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5.2.2. Успех ученика СМШ по разредима на 
крају другог полугодишта

Одељењски старешина I разреда: Ана Гајић

Табела 5.2.2-1: Успех ученика првог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

1. Лукић Милица
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,94

2. Мишић Анђела
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

3. Николић Анђелина
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

4. Павић Јана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

5. Павловић Тијана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

6. Радовић Теодора Музички извођач Примерно (5) Одличан 5,00
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Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

класичне музике

7. Симеуновић Лука
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Врло добар 4,47

8. Степановић Кристина
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,64

9. Ђуричић Ивана
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,57

10. Павловић Стефан
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Врло добар 4,35

Средња оцена: 4,80

Одељењски старешина II разреда: Марија Миловановић

Табела 5.2.2-2: Успех ученика другог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

1. Да Ролд Сара
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Одличан 5,00
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Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

2. Живковић Маша
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Одличан 5,00

3. Аранђеловић Никола
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,94

4. Ристановић Тамара
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,93

5. Маџаревић Тијана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,82

6. Матијашевић Ана
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,67

7. Петрашевић Јана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,59

8. Петровић Калина
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,53

9. Стојановић Анђела
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,53

10. Лукић Андрија
Музички сарадник –

теоретичар
Примерно (5) Врло добар 4,07

11. Јанковић Андријана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Врло добар 4,06

12. Стевановић Филип
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Врло добар 3,82

13. Милосављевић Милош
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Врло добар 3,59

Средња оцена: 4,50
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Одељењски старешина III разреда: Милица Степановић Баба-Милкић

Табела 5.2.2-3: Успех ученика трећег разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

1. Веселиновић Данило
Музички извођач-

кларинетиста
Примерно (5) Врло добар 4,36

2. Ђурђевић Петар
Музички извођач-

акордеониста
Примерно (5) Врло добар 4,31

3. Лукић Виктор
Музички извођач-

виолиниста
Примерно (5) Одличан 4,73

4. Муратовић Јован
Музички извођач-

виолиста
Примерно (5) Одличан 4,63

5. Лазаревић Исидора
Музички сарадник-

теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,94

Средња оцена: 4,59
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Одељењски старешина IV разреда: Светлана Дујаковић

Табела 5.2.2-4: Успех ученика четвртог разреда СМШ

Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

1. Благојевић Сара
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Одличан 5,00

2. Божанић Јулија
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Одличан 5,00

3. Вујић Бојана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

4. Савић Јелисавета
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

5. Исидоровић Марија
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

6, Урошевић Ивана
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 5,00

7. Поповић Алекса
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,68

8. Малешевић Наталија
Музички сарадник

- теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,73
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Р. б. Ученик Образовни профил Владање Општи успех Средња оцена

9. Станковић Тина
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,84

10. Томић Јана
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Врло добар 4,42

11. Савић Тијана
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Одличан 4,68

12. Томић Мила
Музички сарадник

– теоретичар
Примерно (5) Врло добар 4,21

13. Лазаревић Милош
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Добар 3,31

14. Петровић Томислав
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Добар 3,26

15. Црнојачки Марко
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Добар 3,21

16. Јовичић Кристина
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Одличан 4,86

17. Мићић Аница
Музички извођач
класичне музике

Ученица је убрзаним напредовањем завршила
четврти разред на почетку школске годинеса
одличним успехом (5,00) и наставила школо-
вање на факултету Музичких уметности у Сло-

венији

18. Лукић Никола
Музички извођач
класичне музике

Примерно (5) Добар 3,31

Средња оцена: 4,47
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5.2.3. Општи успех ученика СМШ на крају 
другог полугодишта

Табела 5.2.3-1: Општи успех ученика СМШ на крају другог полугодишта
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I 10 8 2
II 13 9 4

III 5 3 2

IV 17 11 2 4

Укупно 45 31 10 4
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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 кла-
сичне музике

Савић Јелисавета 5 5 5,00

Бојана Вујић 5 5 5,00

Исидоровић Марија 5 5 5,00

Јовичић Кристина 5 5 5,00

Лазаревић Милош 4 4 4,00

Лукћ Никола 5 5 5,00

Петровић Томислав 3 3 3,00

Станковић Тина 5 5 5,00

Урошевић Ивана 5 5 5,00

Црнојачки Марко 4 4 4,00

Музички сарадник – те-
оретичар

Благојевић Сара 5 5 4 4,67

Савић Тијана 5 5 5 5,00

Божанић Јулија 5 5 5 5,00

Малешевић Наталија 5 3 5 4,33

Поповић Алекса 5 3 4 4,00

Мирковић Кристина 5 3 3 3,67

Томић Јана 4 3 4 3,67

Томић Мила 5 3 4 4,00

За најбољи матурски испит проглашен је испит Јелисавете Савић.
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Резултати ученика СМШ на матурским испитима и анализа

Табела 5.2.4-2: Средња оцена матурских испита у последњих 9 година

Образовни 
профил

Школска година

2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20.

Музички из-
вођач кла-
сичне музике

4,71 4,41 4,61 4,88 5,00 4,68 4,50 3,92 4,60

Музички са-
радник – тео-
ретичар

4,50 4,61 4,83 4,46 3,78 4,45 3,66 4,11 4,29

СВЕГА 4,61 4,51 4,72 4,67 4,39 4,63 4,08 4,01 4,46

Графикон: Средња оцена матурских испита у последњих 9 година

Ученици наше школе на матурским испитима постижу одличне резултате. Поредећи
постигнућа ученика на матурским испитима између образовних профила можемо конста-
товати да је разлика средње оцене била најизраженија школске 2015/16. године у корист
ученика образовног профила Музички извођач класичне музике. Резултати које наши уче-
ници остварују приликом полагања матурских испита у складу су са постигнућима на
пријемним испитима на музичким академијама.

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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5. Ученици

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

У августовском року школске 2019/20. године није било разредних, допунских или по-
правних испита ученика СМШ.

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

Бр
ој

 у
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П
он

ав
љ

а 
ра

зр
ед

За
вр

ш
ил

и 
ра

зр
ед

са
 п

оз
ит

ив
ни

м
ус

пе
хо

м С
ре

дњ
а 

оц
ен

а

О
дл

ич
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Д
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Д
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Н
ед
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ољ

ан

I 10 8 2 10 4,80

II 13 9 4 13 4,50

III 5 3 2 5 4,59

IV 18 12 2 4 18 4,47

Укупно 46 32 10 4 46

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

Разред Број уче-
ника

Владање

Примерно (5) Врло добро
(4) Добро (3) Довољно (2) Незадовоља-

вајуће (1)

I 10 10

II 13 13

III 5 5

IV 18 18

Укупно 46 46
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Бројно стање ученика СМШ на крају школске године

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

Укупно %I II III IV

бр. % бр. % бр. % бр. %

На почетку године 10 100,00 13 100,00 5 100,00 18 100,00 46 100,00

Напустило или се испи-
сало

Прешло на ванредно 
школовање

Прешло у другу школу

Понавља разред

Свега завршило разред 10 100,00 13 100,00 5 100,00 18 100,00 46 100,00

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. Ученици

5.2.8. Најуспешнији ученици СМШ

Јулија Божанић

 Ученик генерације средње музичке школе
 Најбоља ученица образовног профила музички сарадник-

теоретичар

Јулија Божанић је рођена 2001. године у Вршцу. Средњу му-
зичку школу (теоретски одсек) уписује упоредо са природно –
математичким смером Ваљевске гимназије.  Такмичи се од ше-
стог разреда основне музичке школе, а резултат њеног рада је 17
награда  (11 првих награда, 2 друге награде, 2 треће награде и 2
похвале). Такмичила се на међународном такмичењу (две прве
и  једна  трећа  награда  из  солфеђа),  републичком  такмичењу
(прва, друга и трећа награда и похвала из солфеђа, прва и друга
награда из  теорије  музике),  такмичењу „Корнелије“  (две прве

награде из солфеђа и похвала из хармоније) и такмичењу младих солфеђиста у Пожарев-
цу (четири прве награде из солфеђа током средњошколског школовања и једна прва на-
града у основној музичкој школи). Учествовала је на хорским такмичењима као члан дево-
јачког  хора  средње  музичке  школе  или  као  клавирска  пратња.  Школске  2017/18.  и
2018/2019. године проглашена је за најуспешнијег ученика теоретског одсека Средње му-
зичке школе „Живорад Грбић“.

Бојана Вујић

 Најбоља  ученица  образовног  профила  музички  извођач
класичне музике

 Награда за прегалаштво у области науке и културе

Бојана Вујић рођена је 2001. године у Ваљеву. Са поласком у
први разред основне школе, уписује се у музичко забавиште у
МШ „Живорад Грбић“.  Основну музичку школу уписује  2010.
године на одсеку виолине у класи проф. Александре Миливоје-
вић – Јоцић.

Од почетка показује своју велику љубав и посвећеност музи-
ци. Од 2014. свира у камерним саставима (најпре дуо виолина –
виола, касније клавирски трио) са којима наступа на културним
дешавањима града и осваја награде. Од 2016. члан је камерног

гудачког оркестра „Феникс“. Исте године добија награду за најбољег ученика завршног ра-
зреда основне музичке школе и уписује средњу музичку школу.

Током школовања осваја 33 награде (25 првих, 5 других, 2 треће, једна специјална) на
школским, републичким и међународним такмичењима из виолине,  камерне музике и
солфеђа. 
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Најуспешнији ученици СМШ

У новембру 2013. године наступа као гост на концерту Јована Колунџије као најбољи
ученик гудачког одсека ОМШ, а 2015. одржава свој први солистички концерт у Ваљевској
гимназији. Похађала је мастер класове код Јована Колунџије, проф. Марка Јосифоског,
проф. Николе Алексића, проф. Роберта Лакатоша, проф. Монике Скалар, проф. Драгана
Средојевића. Са оркестром „Феникс“ наступа широм земље и иностранства (2016. и 2017.
у Словенији, 2018. у Немачкој). Од 2017. сарађује са тенором Марком Томићем и компо-
зитором  Владимиром  Пухалцем,  са  којима  остварује  низ  успешних  концерата.  Током
2018. и 2019. члан је рок квартета (касније секстета) „Жиксовци“ који чине ученици СМШ,
са којима такође остварује бројне наступе у оквиру манифестација града. У јуну 2019. го-
дине одржава свој други солистички концерт у Ваљевској гимназији. 

Школске 2019/20. године завршава средњу школу у класи проф. Александре Миливоје-
вић – Јоцић. У периоду од 2016. до 2018. године била је у класама проф. Ангелине Нова-
ковић, проф. Владимира Стоилкова и проф. Снежане Стевановић. Као матурант добитни-
ца је Вукове дипломе, награде за најуспешнијег ученика вокално – инструменталног одсе-
ка, као и награде за прегалаштво у области науке и културе. 

Школовање наставља на Академији уметности у Новом Саду, у класи проф. Николе
Алексића.

Јелисавета Савић

 Награда за најбоље изведен матурски испит

Јелисавета Савић је  рођена 2001.  године у Ваљеву.Основно
музичко образовање започиње са девет година у музичкој школи
„Живорад Грбић’’ у Ваљеву.Уписује се на одсек виолине у класи
професорке Милене Мартинов Стојковић. На виолини постиже
одличан успех, а током школовања, уз препоруку своје профе-
сорке прелази на одсек виоле на којем је и дан данас . 

2016 године. завршава Основну музичку школу ,као један од
три  најуспешнија  ђака  завршног  разреда  са  просеком  5,00  и
уписује Средњу музичку школу у Ваљеву.

У току школовања, могли смо да је чујемо на многим јавним
наступима и концертима, како у граду, тако и у земљи и у ино-

странству .Издвајају се наступи у Мадлениануму(Земун) поводом обележавања  јубилеја
60. година школе, затим наступ у Синагоги у Новом Саду,у Немачкој и Словенији…

У току школовања остварила је  запажене резултате  на републичким,  међународним
такмичењима и фестивалима,  у дисциплинама: виолина, виола и камерна музика. Осво-
јила је 28 награда (1 лауреат, 18 првих, 7 других и 2 треће.) 

Одржала је један солистички концерт у Ваљевској Гимназији. 
Похађала је семинаре у Србији код:Немање Марјановића, Саше Мирковића, Михаила

Будинског,  Данијеле Милутиновић , Тамаре Јокић, такође и у Црној Гори код Михаила
Березњицког. (Издваја се наступ у музеју града Пераста).

Била је 4 године члан гудачког оркестра „Феникс“, чији је ментор магистар Снежана
Стевановић. 

Поред многобројних наступа у граду и иностранству, била је учесник пројекта „Дидо“.
У сарадњи „Феникса“ и Гимназије „Ширен“ из Пфафенхофена извела се барокна опера
„Дидона и Енеј“на премијерама у Ваљеву, Минхену и Пфафенхофену.
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Била је члан гудачког квартета: „Жиксовци“, чији је ментор професорка Милена Мар-
тинов Стојковић. Квартет  је наступао на многобројним културним манифестацијама у
граду, и концертима у школи.(Издваја се учешће на Битлванији)

 Осим као солиста,  камерни извођач и оркестарски извођач,   Јелисавета се у граду
представила и као члан Девојачког хора Средње музичке школе,затим као члан Црквеног
хора Хаџи Рувим , Хора Бели анђео и хора Абрашевић.Имала је запажен наступ на кон-
церту у Музичкој школи, као вокал у дуу Колегас.Такође завршила је Основну музичку
школу на одсеку соло певање, у класи професора Бојана Величковића.

Свој наставак школовања, види на Факултету Музичке Уметности у Београду.

5.2.9. Извештај о наставку школовања 
генерације матураната 2016 - 2020. 
године

Ученици IV р. СМШ који су наставили даље академско образовање:
1)Јелисавета Савић - ФМУ у Београду, музички извођач - виола. 
2)Марија Исидоровић - ФМУ у Београду, музички сарадник - теоретичар. 
3)Тина Станковић - Музичка Академија у Источном Сарајеву, музички извођач - гитара. 
4)Ивана Урошевић - Музичка Академија у Источном Сарајеву, музички извођач - виоли-

на. 
5)Бојана Вујић - Академија Уметности у Новом Саду, музички извођач- виолина. 
6)Тијана Савић - Академија Уметности у Новом Саду, музички сарадник- музичка педаго-

гија. 
7)Сара Благојевић - Академија Уметности у Новом Саду, музички сарадник- музичка пе-

дагогија. 
8)Јулија Божанић - ЕТФ у Београду, електротехника и рачунарство

Ученици који ду одлучили да се запосле или да школовање наставе идуће године:
9)Никола Лукић,

10)Марко Црнојачки,
11)Милош Лазаревић,
12)Томислав Петровић
13)Јана Томић, 
14)Мила Томић,
15)Кристина Јовичић, 
16)Алекса Поповић,
17)Наталија Малешевић – наставља школовање у медицинској школи у Ваљеву, завршни

разред.

Извештај припремила:
Светлана Дујаковић,

 одељењски старешина IV р. СМШ
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Пријемни испит за упис у први разред СМШ за наредну школску годину

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 /

Музички сарадник – теоретичар 8 /

Свега: 16 /

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

Датум Време Активност

18-21. мај —
Централизовано онлајн пријављивање кандидата за пријемни испит/спе-
цијализовану гимназију/уметничку школу (детаљна обавештења на сајту 
МПНТР и сајту школе).

Понедељак
8. јун

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

Уторак
9. јун

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

Среда
10. јун

— ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Петак 

12. јун

08.00 ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)
08.00 СОЛФЕЂО  (Вокално-инструментални одсек)
09.00 ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек, Музичка продукција)

Субота
13. јун 

од 08.00 
до 20.00

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)

Недеља
14. јун

08.00
УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек, Музичка продукција)
Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека  полажу солфеђо и тео-

рију  по програму теоретског одсека а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

Уторак
16. јун

до 8.00
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА (Огласна табла у холу 
школе)

Уторак
16. јун

од 8.00
до 16.00

ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ (Канцеларија
бр. 23)
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Датум Време Активност

Уторак
16. јун

од 08.00
до 16.00

ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Канцеларија бр. 23)
1. оригинална сведочанства о завршеном разреду ОМШ за други циклус,
2. оригинално сведочанство о завршеном основном музичком образова-

њу и васпитању,
3. сведочанства о завршенa последња три  разреда основне школе, 
4. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова.

Среда
17. јун

до 08.00 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ (Огласна табла у холу школе)

Понедељак
29. јун

од 08.00
до 16.00

УПИС УЧЕНИКА (канцеларија бр. 23)
1. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о 

завршеном основном образовању и васпитању,
2. 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 го-
дину

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 10 10 10

Музички сарадник
–  теоретичар 5 5 3

Укупно: 137 138 13

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 ис-

пит на оба одсека.
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Анализа успеха ученика ОМШ и СМШ

5.3. Анализа успеха ученика ОМШ и СМШ

5.3.1. Средња оцена успеха ученика ОМШ у 
последњих 10 година

Табела 5.3.1-1: Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима у последњих 10 година

Инструмент
Школска година

2010/
2011.

2011/
2012.

2012/
2013.

2013/
2014.

2014/
2015.

2015/
2016.

2016/
2017.

2017/
2018.

2018/
2019.

2019/
2020.

Клавир 4,68 4,58 4,67 4,74 4,56 4,52 4,32 4,53 4,78 4,63

Виолина / виола 4,50 4,54 4,58 4,46 4,58 4,43 4,38 4,69 4,84 4,55

Виолончело 4,07 4,30 4,30 4,33 4,58 4,41 4,50 4,48 4,86 4,78

Гитара 3,85 4,28 4,56 4,33 4,30 4,50 4,60 4,47 4,73 4,49

Хармоника 4,12 4,46 4,13 4,02 3,39 4,31 4,29 4,13 4,31 4,14

Флаута 4,78 4,62 4,48 4,76 4,66 4,69 4,85 4,68 4,73 4,63

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

Саксофон 3,50 3,20 4,50 4,50 5,00 4,00 5,00 4,82

Труба 4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,50 4,50 3,00 4,17

Соло певање 4,00 5,00 4,86 4,50 4,88 4,00 4,75 4,63 4,64 4,70

Срп. трад. певање 4,00

Свега 4,22 4,60 4,51 4,20 4,34 4,45 4,56 4,43 4,51 4,52
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Графикон: Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима у последњих 10 година

Графикон: Укупна средња оцена успеха ученика ОМШ у последњих 10 година

Успех ученика ОМШ изражен средњом оценом у претходних 10 година креће се у ин-
тервалу од 4,20 до 4,60 где су најбољи успех ученици постигли школске 2011/12. (средња
оцена 4,60), 2019/20. (средња оцена 4,52) и школске 2016/17. (средња оцена 4,56). 
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Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 10 година

5.3.2. Средња оцена успеха ученика СМШ у 
последњих 10 година

Табела 5.3.2-1: Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 10 година

Разред
Школска година

2010/
2011.

2011/
2012.

2012/
2013.

2013/
2014.

2014/
2015.

2015/
2016.

2016/
2017.

2017/
2018.

2018/
2019.

2019/
2020.

I 4,73 4,67 4,27 4,71 4,63 4,45 4,59 4,71 4,51 4,80

II 4,87 4,57 4,73 4,36 4,60 4,10 4,60 4,76 4,56 4,50

III 4,71 4,69 4,46 4,78 4,50 4,28 3,67 4,34 4,34 4,59

IV 4,95 4,71 4,82 4,50 4,56 4,43 4,64 4,05 4,38 4,47

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

Графикон: Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 10 година по разредима
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5. Ученици

Графикон: Укупна средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 10 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. годи-
не (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 ра-
зреда 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 10 година креће се у ин-
тервалу од 4,05 (школска 2017/18.) до 4,82 (школска 2010/11.).  После четворогодишње
врло добре средње оцене, ове школске године је општи успех поново одличан.

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

5.4. Резултати ученика ОМШ и СМШ на 
такмичењима

5.4.1. Списак такмичења

октобар 2019.

1
17. Финално такмичење – Смотра музичких талената

Град: Сремски Карловци Од: 26. 10. 2019. До: 27. 10. 2019.
Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: Свечана сала Карловачке гимназије
Сајт: http://www.umbps.org.rs/Republicka
Ранг: републичко

2
GuitarUnited 2019

(у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град: Источно Сарајево (БиХ) Од: 31. 10. 2019. До: 03. 11. 2019.

Организатор: Удружење грађана за промоцију и развој музичке умјетности „GuitArt”, 
Источно Сарајево

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

Сајт: https://www.guitarunitedfest.com/home/
Ранг: међународно
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новембар 2019.

3
69th Troph e Mondial de l’Accord on CMA – International Open Trophyé é

Град: Loul  (Португал)é Од: 03. 11. 2019. До: 09. 11. 2019.
Организатор: Conf d ration Mondiale de l’Accord on (CMA)é é é

Локација: Cine-Teatro Louletano, Loulé
Сајт: http://www.cma-accordions.com/tropheemondial2019menu.html
Ранг: међународно

4
9. Смотра стваралаштва српских композитора

Град: Уб Од: 23. 11. 2019. До: 23. 11. 2019.
Организатор: МШ „Петар Стојановић” - Уб

Локација: МШ „Петар Стојановић” - Уб
Сајт: http://petarstojanovic.edu.rs/
Ранг: регионално

5
10. Међународно такмичење за кларинет и флауту „Антон Еберст”

Град: Нови Сад Од: 28. 11. 2019. До: 01. 12. 2019.
Организатор: МШ „Исидор Бајић” - Нови Сад, Удружење „Меморијал Исидор Бајић”, 

Нови Сад и Музичка омладина Новог Сада
Локација: МШ „Исидор Бајић” - Нови Сад

Сајт: http://www.antoneberst-cfc.rs/
Ранг: међународно

децембар 2019.

6
14° Ars Nova International Music Competition Trieste - premio Paolo

Spincich
Град: Трст (Италија) Од: 03. 12. 2019. До: 08. 12. 2019.

Организатор: Ars nova music academy of Trieste
Локација: Associazione Accademia Ars Nova, Palazzo Gopcevich - Museo teatrale "C. 

Schmidl", Civico Museo Sartorio, Teatro Miela (све у Трсту)
Сајт: https://www.arsnovatrieste.it/en/
Ранг: међународно
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Списак такмичења

7
1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град: Смедеревска Паланка Од: 04. 12. 2019. До: 06. 12. 2019.

Организатор: ОМШ „Божидар Трудић” - Смедеревска Паланка
Локација: ОМШ „Божидар Трудић” - Смедеревска Паланка, Народни музеј у Сме-

деревској Паланци, Паланачка гимназија – Смедеревска Паланка
Сајт: http://www.msbtrudic.edu.rs/memorijal2019.html
Ранг: регионално

8
27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета

Град: Београд Од: 07. 12. 2019. До: 08. 12. 2019.
Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: ОШ „Младост” - Нови Београд
Сајт: http://www.umbps.org.rs/Republicka
Ранг: републичко

9
XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”

Град: Ваљево Од: 08. 12. 2019. До: 08. 12. 2019.
Организатор: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево
Сајт: http://www.muzika.edu.rs
Ранг: регионално

10
4. Међународни Lady Wind Festival

Град: Панчево Од: 08. 12. 2019. До: 08. 12. 2019.
Организатор: Музички центар Панчево, Панчево

Локација: Народни музеј Панчево, Панчево
Сајт: https://www.facebook.com/Muzi%C4%8Dki-Centar-Pan%C4%8Devo-

171630016220273/
Ранг: регионално

11
1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”

Град: Београд Од: 20. 12. 2019. До: 22. 12. 2019.
Организатор: МШ „Станислав Бинички” - Београд; Удружење „Мокрањац”, Београд

Локација: МШ „Станислав Бинички” - Београд
Сајт: http://binicki.edu.rs/
Ранг: регионално
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фебруар 2020.

12
22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”

Град: Ваљево Од: 26. 02. 2020. До: 01. 03. 2020.
Организатор: Министарство просвете Р. Србије, УМБПС и МШ „Живорад Грбић" - Ва-

љево
Локација: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Сајт: http://www.muzika.edu.rs
Ранг: међународно

март 2020.

13
XVIII такмичење младих солфеђиста

Град: Пожаревац Од: 06. 03. 2020. До: 07. 03. 2020.
Организатор: МШ „Стеван Мокрањац” - Пожаревац

Локација: МШ „Стеван Мокрањац” - Пожаревац
Сајт: http://www.mokranjac.rs/sr/takmicenja/takmicenje-mladih-

solfedjista.html
Ранг: регионално

14
9. Фестивал гудача

Град: Шабац Од: 14. 03. 2020. До: 14. 03. 2020.
Организатор: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац

Локација: МШ „Михаило Вукдраговић” - Шабац
Сајт: https://mvukdragovic.rs/festival-gudaca-sabac/
Ранг: регионално

15
6. Фестивал словенске музике

Град: Београд Од: 31. 03. 2020. До: 31. 03. 2020.
Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: online
Сајт: http://umbps.org.rs/MedjunarodnaTsrp.html
Ранг: међународно
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мај 2020.

16
6. Међународно такмичење из солфеђа

Град: Београд Од: 23. 05. 2020. До: 24. 05. 2020.
Организатор: Удружење музичких и балетских педагога Србије

Локација: online
Сајт: http://www.umbps.org.rs/MedjunarodnaTsrp.html
Ранг: међународно

5.4.2. Освојене награде по одсецима у 
индивидуалним такмичења

а) Клавирски одсек

Анђела Савић – III разред ОМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 80,00

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 100,00
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Маша Мазић – III разред ОМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Светлана Ненезић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 95,00

Анастасија Шарић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Теодора Дамњановић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 94,00

Емилија Шарић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Теодора Дамњановић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Лука Трифуновић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Тамара Милосављевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 100,00

Нађа Симић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Тамара Милосављевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00
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Никола Аранђеловић – II разред СМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 96,00

6. Међународно такмичење из солфеђа
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 23. 05. 2020. 24. 05. 2020. I 99,00

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 100,00

б) Гудачки одсек

Александар Петровић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Снежана Стевановић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. I 94,00

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 100,00 Победник категорије

Ана Вујић – I разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Љиљана Јовановић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. II 4 84,00
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Анђелија Ранисављевић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Александра Миливојевић Јоцић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. II 1 88,67

Ива Голубовић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Павле Чанић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 4 95,33

Калина Филиповић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 100,00 Победник категорије

Лука Павићевић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Павле Чанић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. II 3 85,33

Небојша Ристић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Снежана Стевановић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. I 94,00
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9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 100,00 Победник категорије

Неда Стојаковић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Љиљана Јовановић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 6 94,67

Никола Васић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Снежана Стевановић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. II 87,50

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 3 97,67

Хана Перић – II разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. II 86,00

Јулијана Лукић – III разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 88,00
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Вук Стевановић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Снежана Стевановић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. III 78,00

Јасмина Филић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. III 74,00

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Светлана Ненезић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Лена Ранковић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Снежана Стевановић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. III 75,50

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 3 98,00
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Николија Кулинчевић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Љиљана Јовановић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 5 91,00

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Ана Томић Кондић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Николина Павловић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Ана Томић Кондић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 92,00

Анка Стошић – V разред ОМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Светлана Ненезић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Емилија Крунић – V разред ОМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. I 95,50

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 98,00 Победник категорије
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Злата Кнежевић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Ана Томић Кондић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 97,00

Василије Трипковић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Ленка Вуковић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Виола Наставник: Милена Мартинов Стојковић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. II 1 87,00

Анђелина Николић – I разред СМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. I 90,03

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 2 97,00
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Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 95,17

6. Међународно такмичење из солфеђа
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 23. 05. 2020. 24. 05. 2020. I 100,00

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 92,00

Јана Павић – I разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. II 89,66

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 89,50

Тијана Павловић – I разред СМШ

Област такмичења: Виолончело Наставник: Даница Крунић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 100,00 Победник категорије

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. III 85,00
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XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. III 79,99

Анђела Стојановић – II разред СМШ

Област такмичења: Виола Наставник: Милена Мартинов Стојковић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. II 1 87,00

Јана Петрашевић – II разред СМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. III 88,00

Виктор Лукић – III разред СМШ

Област такмичења: Упоредни клавир Наставник: Тијана Станојевић

9. Смотра стваралаштва српских композитора
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Уб 23. 11. 2019. 23. 11. 2019.

одабран да се представи на кон-

церту у Културном центру АРТГЕТ 

у Београду 25. 11. 2019. 

Јован Муратовић – III разред СМШ

Област такмичења: Виола Наставник: Милена Мартинов Стојковић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 97,00 Победник категорије
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Бојана Вујић – IV разред СМШ

Област такмичења: Виолина Наставник: Александра Миливојевић Јоцић

6. Фестивал словенске музике
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 31. 03. 2020. 31. 03. 2020. I 95,50
Специјална награда за најбоље 

изведену композицију домаћег 

аутора

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 95,00

Јелисавета Савић – IV разред СМШ

Област такмичења: Виола Наставник: Милена Мартинов Стојковић

9. Фестивал гудача
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Шабац 14. 03. 2020. 14. 03. 2020. I 1 98,00 Победник категорије

в) Гитарски одсек

Маја Стевановић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Лука Јездић

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 3 90,60

Угљеша Теодоровић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Милош Поповић

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 1 95,00
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Филип Марковић – II разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Драган Николић

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 2 94,50

Душан Жуњић – III разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Лука Јездић

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 2 93,66

Никола Секулић – III разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Лука Јездић

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 4 90,33

Анђелка Драгић – V разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Лука Јездић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 5. 86,40

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 2 87,00
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Маја Живковић – V разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Лука Јездић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 2. 89,75

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 3 86,33

Николина Мирковић – V разред ОМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Милош Поповић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 6. 84,60

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 1 89,66

Анђела Мишић – I разред СМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Драган Николић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 1. 93,40 Победник категорије

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 92,00
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Милица Лукић – I разред СМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Драган Николић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 2. 88,00

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 85,66

Тина Станковић – IV разред СМШ

Област такмичења: Гитара Наставник: Драган Николић

GuitarUnited 2019 (у оквиру 4. Међународног фестивала гитаре Источно Сарајево)
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Источно Сараје-
во (БиХ)

31. 10. 2019. 03. 11. 2019. 6. 84,80

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 85,00

г) Хармоникашки одсек

Влајко Јовановић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Хармоника Наставник: Душица Тимотић

17. Финално такмичење – Смотра музичких талената
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Сремски Кар-
ловци

26. 10. 2019. 27. 10. 2019. I Победник категорије

69th Troph e Mondial de l’Accord on CMA – International Open Trophyé é
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Loul  (Португал)é 03. 11. 2019. 09. 11. 2019. 1. 24,29 Победник категорије
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Лазар Симовић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

Петар Ускоковић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 99,00

д) Дувачки одсек

Дуња Ђурђевић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 93,86

Дуња Мијаиловић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 90,29
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Катарина Радовановић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. I 8 93,25

1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Смедеревска
Паланка

04. 12. 2019. 06. 12. 2019. I 95,00

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 92,86

Лидија Жугић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,29

Наташа Бошковић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Смедеревска
Паланка

04. 12. 2019. 06. 12. 2019. I 92,33

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 91,43
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Олга Матић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,00

Теодора Мишић – I разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,14

Анастасиа Ђуричић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,43

Андреа Гавриловић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 92,17

Исидора Лукић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. I 2 97,00
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1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Смедеревска
Паланка

04. 12. 2019. 06. 12. 2019. I 95,00

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,14

4. Међународни Lady Wind Festival
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Панчево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I

Искра Ђуровић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 96,50

Тара Љујић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 97,67

Тара Радојичић – II разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. II 2 88,50

1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Смедеревска
Паланка

04. 12. 2019. 06. 12. 2019. I 97,33
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4. Међународни Lady Wind Festival
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Панчево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I

Милица Миловић – III разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,00

Уна Стефановић – III разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 89,67

Анастасија Карадаревић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 91,83

Ива Бошковић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,50
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Лена Топаловић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 93,17

Татјана Петровић – IV разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,00

Анастасија Рафаиловић – V разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. I 1 97,00 Лауреат

1. Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Смедеревска
Паланка

04. 12. 2019. 06. 12. 2019. II 89,00

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 89,71

4. Међународни Lady Wind Festival
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Панчево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I Лауреат
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Ивона Пејић – V разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. I 4 93,75

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 91,43

Сара Павловић – V разред ОМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 100,00

Ленка Мићић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Ана Томић Кондић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. Похвала 64,00

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Вања Урошевић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 98,00

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

1. Oтворено такмичење ЗВУЦИ ФЛАУТЕ „Сања Трајковић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 20. 12. 2019. 22. 12. 2019. I 1 99,50 Лауреат

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 96,71
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Марија Обрадовић – VI разред ОМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

10. Међународно такмичење за кларинет и флауту „Антон Еберст”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Нови Сад 28. 11. 2019. 01. 12. 2019. 2.

14° Ars Nova International Music Competition Trieste - premio Paolo Spincich
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Трст (Италија) 03. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 97,00

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 1 100,00
Лауреат за СМШ и Свеукупни Ла-

уреат такмичења

Кристина Степановић – I разред СМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 91,83

Теодора Радовић – I разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 91,00

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,83
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4. Међународни Lady Wind Festival
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Панчево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I

Калина Петровић – II разред СМШ

Област такмичења: Флаута Наставник: Зорана Матић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 92,71

4. Међународни Lady Wind Festival
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Панчево 08. 12. 2019. 08. 12. 2019. I

Марија Исидоровић – IV разред СМШ

Област такмичења: Упоредни клавир Наставник: Тијана Станојевић

9. Смотра стваралаштва српских композитора
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Уб 23. 11. 2019. 23. 11. 2019.

одабрана да се представи на кон-

церту у Културном центру АРТГЕТ 

у Београду 25. 11. 2019. 

ђ) Теоретски одсек

Стефан Павловић – I разред CМШ

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. III 86,00
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Андрија Лукић – II разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 100,00

6. Међународно такмичење из солфеђа
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 23. 05. 2020. 24. 05. 2020. I 100,00

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 100,00

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. Похвала 83,00

Маша Живковић – II разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. II 92,33

Сара Да Ролд – II разред СМШ

Област такмичења: Музички облици Наставник: Тамара Милосављевић

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 96,00

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 95,00
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XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 99,50

Тамара Ристановић – II разред СМШ

Област такмичења: Музички облици Наставник: Тамара Милосављевић

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 100,00 Лауреат

Област такмичења: Теорија музике Наставник: Божана Дивац

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. III 88,00

6. Међународно такмичење из солфеђа
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 23. 05. 2020. 24. 05. 2020. I 100,00

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 98,00

Јулија Божанић – IV разред СМШ

Област такмичења: Солфеђо Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. III 89,00

XVIII такмичење младих солфеђиста
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Пожаревац 06. 03. 2020. 07. 03. 2020. I 97,66
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5.4.3. Освојене награде у екипним областима 
такмичења

Ансамбл „Flautissimo” (ансамбл флаута)

Област такмичења: Камерна музика Наставник: Мина Чкојић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. II 90,00

Квартет „Пиколо” (квартет флаута)

Област такмичења: Камерна музика Наставник: Слободанка Васиљевић Љујић

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Ваљево 26. 02. 2020. 01. 03. 2020. I 95,33

Маша Живковић и Андрија Лукић (солфеђо - двогласно певање)

Област такмичења: Солфеђо - двогласно певање Наставник: Јадранка Обрадовић

27. републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета
Град Од До Место Награда По реду Поени Посебно признање

Београд 07. 12. 2019. 08. 12. 2019. I 98,00

Састави екипа

Ансамбл „Flautissimo” (ансамбл флаута)
Учесник Разред и одсек
Сара Петровић V разред ОМШ (дувачки одсек)
Кристина Теофиловић VI разред ОМШ (дувачки одсек)
Кристина Степановић I разред СМШ (дувачки одсек)
Теодора Радовић I разред СМШ (дувачки одсек)
Калина Петровић II разред СМШ (дувачки одсек)
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Квартет „Пиколо” (квартет флаута)
Учесник Разред и одсек
Анастасија Карадаревић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Ива Бошковић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Лена Топаловић IV разред ОМШ (дувачки одсек)
Татјана Петровић IV разред ОМШ (дувачки одсек)

Маша Живковић и Андрија Лукић (солфеђо - двогласно певање)
Учесник Разред и одсек
Андрија Лукић II разред СМШ (теоретски одсек)
Маша Живковић II разред СМШ (теоретски одсек)

5.4.4. Број освојених награда по ученицима

клавирски одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Анђела Савић III ОМШ 2
Маша Мазић III ОМШ 1
Анастасија Шарић V ОМШ 1
Емилија Шарић VI ОМШ 1
Лука Трифуновић VI ОМШ 1
Нађа Симић VI ОМШ 1
Никола Аранђеловић II СМШ 3

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 7

гудачки одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Александар Петровић I ОМШ 2
Ана Вујић I ОМШ 1
Анђелија Ранисављевић II ОМШ 1
Ива Голубовић II ОМШ 1
Калина Филиповић II ОМШ 1
Лука Павићевић II ОМШ 1
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Небојша Ристић II ОМШ 2
Неда Стојаковић II ОМШ 1
Никола Васић II ОМШ 2
Хана Перић II ОМШ 1
Јулијана Лукић III ОМШ 1
Вук Стевановић IV ОМШ 1
Јасмина Филић IV ОМШ 2
Лена Ранковић IV ОМШ 2
Николија Кулинчевић IV ОМШ 2
Николина Павловић IV ОМШ 1
Анка Стошић V ОМШ 1
Емилија Крунић V ОМШ 2
Злата Кнежевић V ОМШ 1
Василије Трипковић VI ОМШ 1
Ленка Вуковић VI ОМШ 1
Анђелина Николић I СМШ 5
Јана Павић I СМШ 2
Тијана Павловић I СМШ 3
Анђела Стојановић II СМШ 1
Јана Петрашевић II СМШ 1
Виктор Лукић III СМШ 1
Јован Муратовић III СМШ 1
Бојана Вујић IV СМШ 2
Јелисавета Савић IV СМШ 1

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 30

гитарски одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Маја Стевановић II ОМШ 1
Угљеша Теодоровић II ОМШ 1
Филип Марковић II ОМШ 1
Душан Жуњић III ОМШ 1
Никола Секулић III ОМШ 1
Анђелка Драгић V ОМШ 2
Маја Живковић V ОМШ 2
Николина Мирковић V ОМШ 2
Анђела Мишић I СМШ 2
Милица Лукић I СМШ 2
Тина Станковић IV СМШ 2

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 11
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хармоникашки одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Влајко Јовановић VI ОМШ 2
Лазар Симовић VI ОМШ 1
Петар Ускоковић VI ОМШ 1

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 3

дувачки одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Дуња Ђурђевић I ОМШ 1
Дуња Мијаиловић I ОМШ 1
Катарина Радовановић I ОМШ 3
Лидија Жугић I ОМШ 1
Наташа Бошковић I ОМШ 2
Олга Матић I ОМШ 1
Теодора Мишић I ОМШ 1
Анастасиа Ђуричић II ОМШ 1
Андреа Гавриловић II ОМШ 1
Исидора Лукић II ОМШ 4
Искра Ђуровић II ОМШ 1
Тара Љујић II ОМШ 1
Тара Радојичић II ОМШ 3
Милица Миловић III ОМШ 1
Уна Стефановић III ОМШ 1
Анастасија Карадаревић IV ОМШ 1
Ива Бошковић IV ОМШ 1
Лена Топаловић IV ОМШ 1
Татјана Петровић IV ОМШ 1
Анастасија Рафаиловић V ОМШ 4
Ивона Пејић V ОМШ 2
Сара Павловић V ОМШ 1
Ленка Мићић VI ОМШ 4
Марија Обрадовић VI ОМШ 3
Кристина Степановић I СМШ 1
Теодора Радовић I СМШ 3
Калина Петровић II СМШ 2
Марија Исидоровић IV СМШ 1

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 28
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теоретски одсек

Ученик Разред Ниво образ. Број награда из свих области
Стефан Павловић I CМШ 1
Андрија Лукић II СМШ 4
Маша Живковић II СМШ 1
Сара Да Ролд II СМШ 3
Тамара Ристановић II СМШ 4
Јулија Божанић IV СМШ 2

Укупно ученика који су учестовали на такмичењима: 6

5.4.5. Број освојених награда по наставницима

Одсек: клавирски

Наставник Број награда

Тијана Станојевић 2

Укупно: 2

Одсек: гудачки

Наставник Број награда

Снежана Стевановић 9
Даница Крунић 8
Милена Мартинов Стојковић 4
Александра Миливојевић Јоцић 3
Љиљана Јовановић 3
Павле Чанић 2

Укупно: 29

Одсек: гитарски

Наставник Број награда

Драган Николић 7
Лука Јездић 7
Милош Поповић 3

Укупно: 17
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Одсек: хармоникашки

Наставник Број награда

Душица Тимотић 2

Укупно: 2

Одсек: дувачки

Наставник Број награда

Зорана Матић 27
Слободанка Васиљевић Љујић 12
Мина Чкојић 6

Укупно: 45

Одсек: теоретски

Наставник Број награда

Јадранка Обрадовић 15
Божана Дивац 12
Вања Урошевић 7
Ана Томић Кондић 4
Светлана Ненезић 4
Тамара Милосављевић 4
Теодора Дамњановић 2

Укупно: 48
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5.4.6. Број освојених награда по областима 
такмичења

Табела 5.4.6-1: Преглед освојених награда по областима такмичења

Област такмичења

Број
такми-
чења у
оквиру
области

Број
учесни-

ка у
оквиру
области

Такмичења са рангирањем уче-
сника по бодовној листи

Такмичења са ранги-
рањем учесника по

освојеном месту
Укуп-

но
По-

хвала
III на-
града

II на-
града

I на-
града

Посебне на-
граде (Лауре-
ати, Победни-
ци категори-

ја… )

6.
ме-
сто

5.
ме-
сто

2.
ме-
сто

1. ме-
сто

И
нд

ив
ид

уа
лн

и 
на

ст
уп

и

Виолина 2 12 2 4 11 3 20

Виола 1 4 1 2 2 5

Виолончело 2 6 1 1 6 3 11

Гитара 2 11 5 6 1 2 1 2 1 18

Хармоника 2 1 1 2 1 4

Флаута 6 26 14 28 5 1 48

Теорија музике 3 21 1 3 2 20 26

Музички облици 1 2 2 1 3

Упоредни клавир 1 2 2 2

Солфеђо 3 13 1 3 5 10 19

Ек
ип

но Солфеђо – двогал-
сно певање 1 1 1 1

Камерна музика 1 2 1 1 2

Укупно: 2 9 33 88 19 2 1 3 2 159
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6. Организација рада школе

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

ганизациона 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 ка-

мерна 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 мења-
ју током школске године.

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

Организација образовно-васпитног процеса до почетка пандемије COVID-19 је текла у
складу са Календаром образовно-васпитног рада прилагођеном специфичностима рада у
музичкој школи.
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6. Организација рада школе

Табела 6.2-1: Календар образовно-васпитног рада ОМШ предвиђен за школску 2019/20. годи-
ну
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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 (09. 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 (26. 05.)
Укупан годишњи фонд часова:

1 час недељно – 35 часова
2 часа недељно – 70 часова
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Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног процеса

Табела 6.2-2: Календар образовно-васпитног рада СМШ предвиђен за школску 2019/20. годи-
ну
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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 (05. 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 (22. 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 (15. 05.)

Укупан годишњи фонд часова:
1 час недељно – 32 часа
2 часа недељно – 64 часа

3 часа недељно – 96 часова
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6. Организација рада школе

Важни датуми у школској 2019/20. години дефинисани на почетку године

Tермини седница Наставничког већа:

7. новембар 2019. 
30. јануар 2020.
9. април 2020.
9. јун и 23. јун 2020.

Термини такмичења у организацији школе:

XI Ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”: 7. и 8. децембар 2019.
22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”: од 27. фебруара до 1. марта 
2020. 
5. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”: од 24. до 26. априла 2020.
5. Међународно такмичење гудача „Златне степенице”: од 22. до 24. маја 2020.

Термин прославе Дана школе: 

од 18. до 22. маја 2020.

Термини значајних концерата у току године:

7. новембар 2019. – Дан прославе просветних радника
26. децембар 2019. – Новогодишњи концерт
19. март 2020. – Пролећни концерт
9. април 2020– Концерт „У сусрет Васкрсу”

Термини промене распореда по данима ради усклађивања равномерне 
заступљености дана у току школске године:

17. децембар 2019. – у ОМШ се ради по распореду од петка
14. новембар, 8. јануар и 18. фебруар 2020. – ради се по распореду од понедељка (на ни-
воу целе школе)

Термин полагања пријемног испита за упис у I разред СМШ:

15. 16. и 17. мај 2020
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Реализација календара најважнијих активности у току школске године

6.3. Реализација календара најважнијих 
активности у току школске године

Летопис Школе, у коме се налазе наведене све активности живота школе у току школ-
ске 2019/20. године, чини посебан документ.

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

6.4.1. Извештај о функционисању школе и 
Реализацији наставе на даљину у 
периоду ванредног стања

У периоду ванредног стања у земљи (март 2020 – јун 2020), уведеног услед пандемије
изазване вирусом Covid-19, MШ „Живорад Грбић” је све своје активности „преселила” на
интернет и реализовала их искључиво кроз „online” комуникацију. 

У складу са стручним упутством МПНТР-а и подршком ЗМБШС, у школи је већ у првој
недељи ванредног стања, након контактирања ученика и њихових родитеља, ради евиден-
ције могућности праћења наставе на даљину, дефинисан план реализације наставе у но-
вим околностима. 

Школа је у периоду од 16. марта до 1. јуна 2020. на недељном нивоу, дефинисала пла-
нове рада као и извештаје о реализацији наставе на даљину, и о томе редовно обавештава-
ла Школску управу.

Табела 6.4.1-1: Активности школе у односу на упутство МПНТР о организовању наставе на
даљину 

Школа: МШ „Живорад Грбић” - Ваљево

Укупан број ученика 582 ученика (534 – ОМШ, 48 – СМШ);

Укупан број наставника: 67 + 3 сарадника у настави (корепетитори)

Укупан број стручних сарадника 1 (педагог школе)
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6. Организација рада школе

Информисано о распореду и терминима ТВ наставе/платформе РТС Планета

 E mail-ом: 126 ученика
 СМС поруком: 100 ученика
 Телефонски: 72 ученика
 Viber-ом: 284 ученика

Обавештење о настави на даљину било је доступно:

 На школском веб сајту
 На улазним вратима школе/спољњој огласној табли
 Послато родитељима/старатељима E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом...
 Facebook страница школе
 У локалним медијима

Ресурси школе омогућили су додатну подршку учењу на даљину на следећи начин:

 пласирање наставних садржаја у складу са недељним оперативним планом наставе на даљину преко
Google drive налога школе (линк видљив на Сајту школе)

 слање писаних и видео материјала ученицима na email адресе и користећи апликације viber, skype и 
zoom као и You tube мрежу (школа преко сајта школе информисала све актере школе о начину преу-
зимања апликација)

 реализација online часова путем апликација viber, skype и zoom...
 свакодневни стручни саветодавни рад педагога школе са свим актерима живота школе (ученици, ро-

дитељи, наставници)
 свакодневни online састанци педагошког колегијума школе у циљу праћења здравственог стања уче-

ника и наставника, реализације недељног оперативног плана, праћења напредовања ученика и дава-
ње подршке учењу у оквиру наставе на даљину

 свакодневна комуникација директора, педагога школе и помоћника директора школе са наставни-
цима, преко мејла (дописна листа школе) ради унапређења координације активности у току реали-
зације наставе на даљину

 свакодневна комуникација наставника са родитељима и ученицима, са циљем праћења здравственог
стања, мотивације активности и самопроцењивања знања и вештина ученика у реализацији наставе 
на даљину

 Facebook страница школе дефинисана као својеврсна платформа на којој су се презентовале актив-
ности наставника и ученика у току реализације наставе на даљину, које промовишу позитивне вред-
ности, креативно размишљање и учење и које имају драгоцен значај за ширу популацију и очување 
доброг психичког стања заједнице

Број ученика чији су родитељи преузимали штампане материјале је 0. 

Разлог овакве организације: У школи су сви ученици и наставници били у могућности 
да реализују Наставу на даљину.

Посебни материјали за ученике (индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3) достављају се за 0 ученика.

У школи нема ученика који наставу похађају по ИОП-у.

Наставницима је скренута пажња о потреби детаљног прегледа материјала (презентације, анимације, 
радни листови...) које преузимају са интернета и о потреби поштовања ауторских права. 

Наставници су о овој као и освим другим информацијама обавештавани путем мејла (дописна листа 
школе) и Сајта школе (све информације упућене од стране МПНТР налазиле су се и на Сајту школе).
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Извештај о функционисању школе и Реализацији наставе на даљину у периоду ванредног стања

Праћење оптерећености ученика остварено:

 Кроз комуникацију одељењских старешина, ученика и родитеља 
 Кроз комуникацију одељењских старешина и предметних наставника
 Кроз сарадњу стручне службе и одељењских старешина

У циљу одржавања мотивације ученика за рад, реализоване су следеће активности:

У индивидуалној настави:
 свакодневна комуникација са ученицима и родитељима, 
  упућивање на филмове, емисије и друге програме везане за наставни садржај, 
 стално унапређивање активности ученика у наставном процесу (опажање, коментарисање, критички

осврт, рад на самоопажању и развоју сопственог критичког мишљења код ученика, захваљујући стал-
ном увиду у квалитет рада путем видео снимака), 

 позив на јавно свирање у суседству (учествовање у иницијативи „Музика живота” пласираној на 
facebook друштвеној мрежи) , као вид подршке заједници у новонасталој ситуацији.

 Реализација „online” интерних часова класе 
 Учешће у „online” такмичењима у земљи и иностранству
 Формативно и сумативно оцењивање на крају 3. тромесечја

У разредној настави:
 кроз разговор са ученицима и родитељима апеловање на придржавање свих мера прописаних уво-

ђењем ванредног стања у Републици Србији,
 активно учествовање у настави на даљину и извршавање домаћих задатака,
 усвајање садржаја наставних јединица/тема према плановима рада наставника,
 поштовање договорених распореда наставе и правила комуникације са предметним наставницима,
 коришћење свих расположивих ресурса за унапређивање знања, 
 придржавање правилног ритма дневних обавеза и активности, као у условима редовне наставе,
 упућивање ученика и родитеља на саветодавни рад са педагогом школе,
 упућивање ученика на вршњачку подршку,
 упућивање на програме психосоцијалне подршке оганизоване на нивоу града са циљем очувања 

психичког здравља у условима изолације.

У предметној настави:
 Слање наставних материјала, инсистирање на редовној реализацији домаћих задатака у складу са 

недељним оперативним планом наставе на даљину, разговори са ученицима. 
 Слање снимљених mp3 фајлова, са снимком клавирске пратње наставног садржаја, ради омогућава-

ња услова у којима ученици могу самостално код куће додатно да увежбавају задатке и самостално 
проверавају своје напредовање.

 Формативно и сумативно оцењивање на крају 3. тромесечја

Начин на који је школа превазишла проблем са недостајућим техничким условима за остваривање 
наставе на даљину:

На нивоу школе, евидентиран је један случај у којем наставник није имао техничке услове неопходне за 
реализацију наставе на даљину (непоседовање инструмента). Школа је за време трајања ванредног ста-
ња омогућила наставнику коришћење школског инструмента у кућним условима, ради превазилажења 
проблема.

У току периода „наставе на даљину”, на нивоу основне и средње музичке школе, реали-
зована је и припрема за пријемни испит у основну и средњу музичку школу и припрема за
полагање матурских испита.

мр Сузана Радовановић Перић
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6.4.2. Промена Календара рада

Министарство просвете је 15. маја 2020. донело нови Календар рада, како би се прила-
годило ситуацији изазваној COVID-19 пандемијом

Табела 6.4.2-1: Нови Календар образовно-васпитног рада ОШ за школску 2019/20. годину
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Промена Календара рада

Табела 6.4.2-2: Нови Календар образовно-васпитног рада СШ за школску 2019/20. годину
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6.5. Додатни програми школе

6.5.1. Музичко забавиште

Музичко забавиште је школске 2019/2020. године похађало 32 полазника узраста пет и
шест година. Под менторским радом проф. Тамаре Милосављевић настава је била подеље-
на у два циклуса, а часови одржавани два пута недељно у трајању од 45 минута.

„Новогодишњим концертом“ 24. децембра 2019. године почела је концертна сезона.
Полазници Музичког забавишта су се представили  сплетом дечјих и пригодних празнич-
них песама, а Деда Мраз је, и ове школске године, посетио нашу школу. Уметнички сарад-
ник на концерту  био је мр Иван Рабасовић.

У сусрет празнику, Дану жена, 6. марта 2020. године, Музичко забавиште је  свим су-
грађанкама уручило најраспеванију Музичку честитку и ручно израђене поклоне.

Од 16. марта до краја школске године, због пандемије ковид вируса, настава је због не-
могућности онлајн реализације прекинута. Школа је полазницима додели Похвалнице за
труд и активан рад 18. јуна 2020. године. Група од 16 полазника Музичког забавишта, уз-
раста шест година, упућена је на пријемни испит за Припремни разред.

Извештај припремила:
Тамара Милосављевић

6.5.2. Припремни разред

Школске 2019/ 2020. године уписано је 35 ученика, узраста седам и осам година у При-
премни разред, под менторским радом проф. Светлане Ненезић. Накнадноје уписано 6
ученика. Од септембра месеца настава је реализована у два часа по 45 мин. недељно и ре-
довно 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. 2019. годи-
не. Пред пуном Свечаном салом музичке школе ученици су се представили новим дечи-
јим песмицама о животињском царству и Новој години.

У току другог полугодишта појачан је рад у областима: мелодике, музичке ортографије
и развоја хармонског слуха, због предстојећег пријемног испита за први разред ОМШ.

Од 16. марта 2020. године, па до краја школске године, услед пандемије корона вируса,
настава је успешно реализована онлајн. Пријемни испит за први разред Основне музичке
школе одржан је у периоду од 5.јуна до 12.јуна 2020. године. Од укупног броја ученика,
пријемном испиту је приступио 31 ученик. Сви ученици су успешно положили, од тога за
клавир 14, гитару 4, виолину 5, виолончело 1, хармонику 5, флауту 2 ученика.

Извештај припремила:
Светлана Ненезић
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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 7 седница наставничког већа. Свим седницама и састанцима је руководио директор школе а за -
писнике водила наставница Aна Томић Кондић. Наставничко веће се бавило следећим питањима:

 разматрање годишњег извештаја и годишњег плана рада школе;
 разматрање и усвајање школског календара
 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;
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 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;
 разматрање предлога документа о стручном усавршавању
 унапређење наставе и учења у школи
 анализа постигнућа ученика у школској 2019/2020
 анализа осипања броја ученика у школској 2019/ 2020
 анализа остварености плана рада свих тимова у школи
 остваривање процеса самовредновања у школи
 подршка ученицима;
 избор најуспешнијих ученика у школској 2019/2020
 разматрање плана организације међународних такмичења „ВАРТ” и „22. Међународни сусрети флаутиста – Тахир Куленовић”

директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић
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Одељењска већа СМШ

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 оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
18.9.2018.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
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 2019/20. години
 Обављено иницијално тестирање у свим разредима у СМШ
 Усвојен план стручног усавршавања, такмичења, студијског путовања

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ја
ну

ар

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класификационог пе-
риода, 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 12.11.2019.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
07.11.2019.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил

 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 учени-
ка имају одличан успех, 4 врло добар успех, ученику Павловић Стефану је изречена опоме-
на одељенског старешине због лакше повреде обавеза ученика)

 Одређен термин родитељских састанака 31.01.2019.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
31.01.2020..

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

Ју
н

 Урађен извештај успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода ( сви 
ученици имају позитиван успех и примерно владање)

 Ускршњи распуст 

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Услед актуелног 
ванредног стања 
све активности су
реализоване 
online

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

 Одређен термин за родитељске састанке – 28. 6. 2019.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
19.6.2020.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Ана Гајић

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

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р  Извршена расподела предмета – планирање рада

 Усклађени наставни предмети код ученика који похађају две средње школе
 Урађен и усвојен план рада ОС и ОЗ у 2019/20. години
 Обављено иницијално тестирање у свим разредима у СМШ
 Усвојен план стручног усавршавања, такмичења

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, педа-
гог

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класификаци-
оног периода, дат предлог побољшања успеха и понашања ученика (седам учени-
ка имају позитван успех, четири ученика по једну недовољну оцену,  један ученик 
има две недовољне оцене и један ученик је неоцењен из два предмета, два учени-
ка имају изречену опомену разредног старешине)

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

 Одређен термин  родитељског састанака 12.11.2019.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, педа-
гог

Седница
7.11.2019.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване
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Одељењска већа СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

Ја
ну

ар

 Усвојен извештај одељењског старешине који се односи на успех и владање учени-
ка другог разреда на крају првог полугодишта, дат предлог побољашања успеха и 
владања (пет ученика имају одличан успех, пет ученика имају врло добар успех, 
један  ученик је неоцењен из три предмета, два ученика имају недовољан успех и 
једном ученику изречена опомена одељенског старешине).

  Одређен термин родитељских састанака 31.01.2019.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, педа-
гог

Седница
31.1.2020.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил

 Уведена онлајн настава за ученике због проглашења ванредног статња и забране 
окупљања

 Ускршњи распуст 

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, педа-
гог

Вибер 
групе

 Извршено свакодневно  
праћење здравственог 
стања ученика другог ра-
зреда СМШ 

 Вршено свакодневно  
праћење напредовања 
ученика у условима он-
лајн наставе

Планиране ак-
тивности нису у 
потпуности 
остварене због 
увођења ванред-
ног стања

Ју
н

 Организовани годишњи испити за ученике
 Извршена анализа успеха и владања, реализације свих облика васпитно образов-

ног рада, ангажовања ученика у слободним активностима, предложени ученици 
за похвале и награде (четири ученика имају одличан успех, три  врло  добар, пет  
ученика похађа још једну средњу школу и њихов успех је саопштен на одељенском
већу 17.8.2020.)

 Одређен термин за родитељске састанке – 26. 6. 2020.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, педа-
гог

Седница
19.6.2020

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Марија Миловановић
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7. Реализација планова

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

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
07. 11. 2019.

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. 1. 2020.

Све активности
у потпуности 
реализоване

А
пр

ил

Због ванредног стања није 
одржана седница поводом 
краја трећег класификаци-
оног периода

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
19. 6. 2020.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Одељењски старешина
Милица Степановић Баба-Милкић

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 / екскурзија
Све друге предвиђене 
активности су реализо-
ване
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Одељењска већа СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

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 квалитета
сарадње родитења 
и наставника

/
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

Д
ец

ем
ба

р

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

Чланови већа, ди-
ректор школе, пе-
дагог

Седница / /
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

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

 Епидемија Корона вируса, настава на даљину
Наставник,учени-
ци, директор

онлајн
Сви часови одржани
на даљину по плану

/
Све предвиђене актив-
ности су реализоване

М
ај    Епидемија Корона вируса, настава на даљину

Наставник,учени-
ци, директор

онлајн
Сви часови одржани
на даљину по плану

/
Све предвиђене актив-
ности су реализоване 

Ју
н

   Епидемија Корона вируса, седница одржана 12.6.2020.
 Анализа ангажовања ученика у настави на даљину 
 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

Одељењски старешина
Светлана Дујаковић
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7. Реализација планова

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
Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа формирање Стручног актива за развој школског програма. Стручни актив

за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма
именује Наставничко веће. 

Стручни актив за развој Школског програма чине представници свих Стручних већа и стручних сарадника. Чланове овог стручног акти-
ва именује Наставничко веће. 

Чланови стрчног актива:
 Милица Продановић, клавирски одсек – координатор
 мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
 Славиша Јездимировић, помоћник директора школе
 Марија Миловановић, општеобразовна настава
 Милица Степановић Баба-Милкић, теоретски одсек
 мр Снежана Стевановић, гудачки одсек
 Никола Јанковић, одсек хармонике
 Милош Поповић, одсек гитаре
 Слободанка Васиљевић Љујић, дувачки одсек
 Милена Урошевић, одсек певача
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Стручни активи

 Јелена Бранковић, ИО Лајковац
 Тијана Читаковић, ИО Мионица

Од планираних, следеће активности су реализоване:
 израђен је Школски програм за период од 2019-2023. године;
 Школски програм представљен је Наставничком већу и Савету родитеља
 Школски програм је усвојен на седници Школског одбора
 aнализирани су резултати иницијалног процењивања у школи
 праћена је реализација планова додатне/допунске наставе

Услед увођења ванредне ситуације 16.03, следеће активности су реализоване делимично:
 делимично је реализован план учешћа на такмичењима у школи и ван ње;
 делимично је реализована концертна активност школе;
 делимично је реализован план угледних и огледних часова на нивоу школе;
 делимично је реализован план сарадње са музичким академијама у виду реализације „мaster class“ програма универзитетских професо-

ра намењених ученицима и наставницима школе

Услед увођења ванредне ситуације 16.03, није реализовано учешће на Републичком такмичењу које организује Заједница музичких и
балетских школа Србије, као ни учешће на Фестивалу музичких и балетских школа Србије.

Координатор стручног актива
Милица Продановић
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7. Реализација планова

7.1.4. Стручна већа за област предмета (одсеци)

а) Одсек клавира

Табела 7.1.4-1: Извештај о раду Одсека клавира

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима предати 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, смо-

три 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, по-
моћник дирек-
тора и
педагог, шеф 
рачуноводства

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

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

О
кт

об
ар

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних задатака
 Донете мере којима се осавремењују наставне методе
 Списак тачака за Јавни час предат директору школе
 Месечни планови су благовремено реализовани

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора 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 Нереализовано Оцена успе-

шности

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере за превазилажење 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 унапређење квалитета рада у наредном пе-

риоду
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања ученика
 Месечни планови су благовремено реализовани
 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, по-
моћник дирек-
тора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

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

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних задатака
 Извештај о одржаној СМОТРИ објављен  на огласним таблама школе
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Одржан Састанак актива 
 Договарена сарадње са проф. Наташом Митровић (семинар ће бити реализован у јану-

ару)
 Одржан Новогодишњи концерт клавирског одсека у Свечаној сали школе
 Списак ученика за Новогодишњи концерт клавирског одсека објављен на огласној та-

бли одсека
 Списак ученика за Новогодишњи концерт школе предат директору школе

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора,
педагог и шеф 
рачноводства

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

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

Ја
ну

ар

 Донете мере за превазилажење 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 унет је у Свеску одсека
 Одржан Састанак актива
 Реализован једнодневни семинар проф. Наташе Митровић
 Месечни планови су благовремено реализовани

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора и 
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 Нереализовано Оцена успе-

шности

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере за превазилажење 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
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Све законске промене су унете у педагошку документацију сваког члана Већа
 Одржан Састанак актива

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

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

М
ар

т

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних задатака
 Месечни планови су благовремено реализовани кроз наставу на даљину (од половине 

месеца)

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора и 
педагог

консулта-
ције,
договори 
(online)

Од 16. марта, 
а услед уве-
деног ванред-
ног стања, ре-
ализована је 
настава на да-
љину. 

- Јавни час клавир-
ског одсека
-Учешће на такми-
чењима ван школе

Услед новона-
стале ситуаци-
је, активности 
које су се мо-
гле реализова-
ти – реализо-
ване су веома 
успешно.

А
пр

ил

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних задатака
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном 

периоду
 Месечни планови су благовремено реализовани кроз наставу на даљину

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора и 
педагог

консулта-
ције,
договори(
online)

Током месеца 
реализована 
је настава на 
даљину.

-Школско такмиче-
ње
-Јавни час школе
-Учешће ученика на 
такмишењима ван 
школе

Услед новона-
стале ситуаци-
је, активности 
које су се мо-
гле реализова-
ти – реализо-
ване су веома 
успешно.

М
ај

 Донете мере за превазилажење проблема у реализацији планираних задатака
 Месечни планови су благовремено реализованикроз наставу на даљину
 Одређени термини за полагање завршних испита ученика ОМШ и СМШ

чланови већа,
директор, по-
моћник дирек-
тора,
педагог и се-
кретар школе

консулта-
ције,
договори 
(online)

Током месеца 
реализована 
је настава на 
даљину.

Обележавање Дана 
школе
-Јавни час клавир-
ског одсека поводом
Дана школе
-Учешће на такми-
чењима ван школе

Услед новона-
стале ситуаци-
је, активности 
које су се мо-
гле реализова-
ти – реализо-
ване су веома 
успешно.
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

Ју
н

 Донете мере за превазилажење 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
 Извештај о успеху ученика завршних разреда ОМШ и СМШ на годишњим испитима 

унесен у Свеску одсека

чланови већа,
директор, по-
мошник дирек-
тора и 
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

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

шеф одсека
Милица Продановић

б) Одсек гудача

Табела 7.1.4-2: Извештај о раду Одсека гудача

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано 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

Стручни ак-
тив гудачког 
одсека
Педагог 
школе
Секретар 
школе
Директор 
школе

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је

 Измена распореда 
часова због промене 
распореда теоретске 
наставе

Веома успе-
шна
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано 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 одсека
 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
 Списак тачака за промотивне концерте за прваке предат директору школе
 Одржано преслушавање ученика средње школе

Стручни ак-
тив гудачког 
одсека и 
ученици гу-
дачког одсе-
ка основне и 
средње шко-
ле

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је

 11.октобра у галерији 
„Мића Трнавац” одр-
жан концерт ученика 
гудачког одсека 
средње школе под 
називом „Палета ба-
рока



 20.10. – Чело тон – 
МШ „Мокрањац

 Фестивал виолонче-
листа на коме су на-
ступиле ученице из 
класе проф.Данице 
Крунић

 (Тијана Павловић, 
Анђелина Николић, 
Емилија Крунић, Ка-
лина Филиповић, 
Хана Перић)

 Специјална награда 
публике додељена је 
нашој ученици Кали-
ни Филиповић.

Успешна

Н
ов

ем
ба

р

 У свеску одсека унети статистички подаци о постигнутом успеху ученика на крају 1. 
тромесечја

 Распоред интерних часова класа истакнут на огласној табли
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу смотру ученика
 Реализована 2. техничка смотра за ученике средње школе
 Израђен план комуникације са академским професорима и избор ученика за уче-

шће у мастерклас програмима
 Израђени месечни планови рада
 14. новембра одржан концерт најмлађих гудача у Модерној галерији града Ваљева
 19.новембар – гостовање уметничке радионице „Тарисио”, стручно предавање о из-

ради и квалитету гудачких инструмената.
 Заједнички концерт полазника радионице и ученика гудачког одсека наше школе

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је
Концерти

 Наступ ученика гу-
дачког одсека на 
концерту „Вајб за 
професоре” поводом 
Дана просветних 
радника

 Тачке припремила 
проф. Милена Мар-
тинов Стојковић

 Јавни час гу-
дачког одсека 
који је отказан 
због бројних 
других актив-
ности одсека

Успешна
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена 

успешности

Д
ец

ем
ба

р

 24 – 26. децембар - реализована полугодишња контролна смотра за све ученике гу-
дачког одсека

 Израђени месечни планови рада
 25. децембар - Наступ гудачког оркестра на новогодишњој свечаности „Водовода” у 

хотелу „Гранд”
 25.12. – Концерт учесника фестивала „Чело тон” у ОШ „Сестре Илић”
 26.12. - наступи гудачких квартета из класе проф.Ангелине Новаковић на Новогоди-

шњем концерту школе
 наступ гудачког оркестра ОМШ и проф. Снежане Стевановић на Новогодишњем 

концерту школе „Симфонија узвраћа ударац”.
 Учешће ученика гудачког одсека у реализацији драмског програма за Новогодишњи

концерт школе

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка
Директор 
школе

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је
Концерти

 Због великог броја 
извођача Новогоди-
шњи концерт гудач-
ког одсека је реали-
зован кроз три кон-
церта који су обуха-
ватили сва три ци-
клуса музичког обра-
зовања

 Наступ секстета 
„Жиксовци” на Битл-
соманији

 Секстет припремила 
проф.Милена Марти-
нов Стојковић

 Јавни час гу-
дачког одсека 
који је отказан 
због бројних 
других актив-
ности 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 све-

ску одсека
 Израђени месечни планови рада
 Наступ матуранткиње Бојане Вујић из класе проф. Александре Миливојевић Јоцић 

на Светосавском концерту школе
 Наступ гудачког оркестра „Феникс” (ум.руководилац проф.Снежана Стевановић)на 

Светосавском концерту школе
 28. jануар – Огледни час гудачког одсека на тему „Трема – од непријатеља до саве-

зника” Реализатори часа: проф. Милена Мартинов Стојковић, мр Лука Марковић и 
мр Снежана Стевановић; Техничка подршка:проф. Павле Чанић и Вук Стевановић, 
ученик 4.р.ОМШ (виолина)

 30. jaнуар – Заједнички концерт ученика гудачког одсека наше школе и СМШ „Ми-
хајло Вукдраговић”

 31. Јануар – Преслушавање матураната гудачког одсека

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је
Концерти

успешна
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена 

успешности

Ф
еб

ру
ар

 Усвојен план распореда преслушавања деце поводом предстојећих такмичења
 Наступ ученика гудачког одсека (Вук Стевановић, 4.р.-виолина(кл. С. Стевановић)  и

Емилија Крунић, 5.р. –виолончело (кл.Д. Крунић) и гудачког оркестра „Феникс”), на 
аудицији за фестивалску екипу у Вршцу

 Преслушавање кандидата за учешће на Републичком такмичењу
 Израда месечних планова

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је
Концерти

Успешна

М
ар

т

 6. 3. Састанак Одсека
 Интерни часови класа професора гудачког одсека
 Преслушавања кандидата за предстојећа такмичења
 12.3. Гостовање проф. Михаила Будинског (Академија Уметности – Нови Сад) и рад 

са најуспешнијим ученицима гудачког одсека
 14. 3. – Такмичење гудача у Шапцу (учествовало је 19 ученика гудачког одсека, од 

којих је 5 победника категорија са максималним бројем поена)
 16.3. – Почетак реализовања ONLINE наставе у ванредном стању уведеном због Ко-

рона -епидемије
 Израда месечних планова
 У циљу одржавања мотивације ученика за рад, планиране следеће активности.
 У индивидуалној настави:
 Стални разговори са ученицима и родитељима, упућивање на филмове, снимке и 

друге садржаје везане за наставни садржај, укључивање ученика у наставни процес 
(опажање, коментарисање, критички осврт, рад на самоопажању и развоју сопстве-
ног критичког мишљења код ученика, захваљујући сталним увидом у квалитет рада 
путем видео снимака), позив на јавно свирање комшијама и окружењу, као начина 
подршке у новонасталој ситуацији.

тручно веће 
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка

Настава се 
реализује 
преко online
платформи 

Веома успе-
шна
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена 

успешности

А
пр

ил

 Фестивал Словенске музике у Београду, одржан online  и успешни наступи и резул-
тати ученика гудачког одсека. Учествовало је 10 ученика са гудачког одсека који су 
освојили 5 првих награда, 2 друге и 3 треће награде.Специјалну награду за најбоље 
извођење дела домаћег аутора добила је наша матуранткиња Бојана Вујић из класе 
проф. Александре Миливојевић Јоцић.

 Реализација online наставе
 Наставни процес на нивоу одсека је организован без икаквих проблема , часови се 

редовно одржавају и успостављен је континуитет и дефинисана квалитетна страте-
гија  пласирања наставних садржаја , што резултира израженом мотивисаношћу 
ученика, њиховим активним учествовањем и реаговањем на наставне задатке, ре-
довним и посвећеним вежбањем инструмента и унапређеним квалитетом рада и 
свирачке спремности ученика  на нивоу целог одсека. 

 На основу праћења рада, редовно се врши формативно оцењивање , приликом чега 
се узима  у обзир  ученикова мотивација, жеља за напредовањем, креативност, сте-
пен, припремљености за час, специфичност ситуације у којој се настава реализује и 
способност ученика да се њену особеност и прилагоди. На основу свих наведених 
елемената, професори гудачког одсека су у ситуацији да изведу и сумативно оцењи-
вање које документују у својим педагошким свескама, док се не буду стекли услови 
да оцене буду пренесене у дневнике рада предметних професора.

 Са обзиром на то да се овај тип наставе реализује готово месец дана, што у редовној
настави представља оптималан период за –задовољавајућу припремљеност ученика
за наступ на интерном часу, предлог шефа одсека је да професори гудачког одсека 
одрже online интерне часове ученика, као још један начин мотивације и освежења 
наставног процеса.-Интерне часове су одржале проф. Милена Мартинов Стојковић 
и мр Снежана Стевановић.

 Израда месечних планова

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка

Настава се 
реализује 
преко online
платформи 

 успешан 
период у 
раду гудач-
ког одсека 
обзиром на 
околности 
реализације
наставе

М
ај

 Израда месечних планова
 Реализација online наставе 
 Израда стратегије промоције одсека због предстојећег пријемног испита за ОМШ
 Реализација промотивних активности одсека због предстојећег пријемног испита за 

ОМШ
 Израда плана припреме ученика за годишње и матурске испите
 Интерни часови класа проф. Данице Крунић и Милене Мартинов Стојковић

Стручно веће
гудачких ин-
струмената
Ученици гу-
дачког одсе-
ка
Директор 
школе
Колектив 
школе

Активи од-
сека на 
оnline плат-
формама

 успешан 
период у 
раду гудач-
ког одсека 
обзиром на 
околности 
реализације
наставе
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена 

успешности

Ју
н

 1. 6. Састанак Одсека
 8. 6 Матурски испит Иване Урошевић, Бојане Вујић, Јелисавете Савић и Томислава 

Петровића
 9.6. – Годишњи испити ученика гудачког одсека средње музичке школе
 12.6. – пријемни испит за гудачке инструменте ОМШ
 13.6. – пријемни испит за СМЂ
 16. 6. Састанак сручног актива због анализе успеха и рада на педагошкој документа-

цији
 21. 6. Расподела првака и ученика по класама
 21. 6. Састанак Одсека 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 гу-
дачког одсе-
ка

Седнице, 
састанци, 
консултаци-
је
Концерти

Успешна

А
вг

ус
т

 Распуст
 18. 8. Планиран састанак Одсека

шеф одсека
мр Снежана Стевановић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

в) Одсек гитаре

Табела 7.1.4-3: Извештај о раду Одсека 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 унети у фолдер одсека гитаре школског компју-
тера 

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 унети у фолдер одсека гитаре у школском ком-
пјутеру.
5. Све законске промене унете су унете у педагоску документацији сваког
члана већа.
6.План припрема и органзација одласка ученика и наставника на Мећу-
народни United Guitar fest у Источном Сарајеву. 

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)Све законске акте и 

промене унете у педа-
гошку  документацију 
сваког члана већа

6)Списак ученика и ре-
зултати са такмичења 
постављени на огла-
сним таблама школе
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7. Реализација планова

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

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  
о резултатима  ученика са ВАРТА 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 унети у фолдер одсека гитаре у школском ком-
пјутеру.
7. Извештај о попису инструмената и нонтног материјала достављен шефу
рачуноводства 
8. Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије учени-
ка
9. План припрема и организација огледног часа на нивоу одсека 

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.

3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешо реализовано
6)Успешно реализовано
7)успешно реализовано
8)Успешно реализовано
9)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 радова унети у фолдер одсека гитаре  у школском 
компјутеру.
6.План припрема и организација одласка ученика, наставнкиа и директо-
ра школе у посету Музичкој школи Фран Корун Кожељски  у Велењу.

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
6)Успешно реализовано 
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

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 унети у фолдер одсека гитаре у школском 
компјутеру.

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 и недељни планови рада предати директору школе. 

Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа
Чланови већа

Састанак
Договори 
Састанак
Састанак
Састанак До-
говори

. 1)Успешно реализовано
2)Није  реализовано
3)Није реализовано 
4)  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 сајт школе. 
7. Месечни и недељни планови рада и извештаји  предати директору  
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)Није реализовано
4) Није  реализовано
5)успешно реализовано
6)Успешно реализовано 
7)Успешно реализовано
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7. Реализација планова

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, недељни  планови рада и извештаји предати директору шко-
ле. 

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

1. Анализа рада на-
ставника при-
правника.

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
5)Успешно реализовано

Ју
л
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

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 унети у фолдер одсека гитаре у 
школском компјутеру.

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 одсека
Милош Поповић
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7. Реализација планова

г) Одсек хармонике

Табела 7.1.4-4: Извештај о раду Одсека 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 2019/20. 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
 Списак тачака за концерт за предшколце 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 концерт добродошлице 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 17. Финалном такмичењу 
смотре музичких талената 
(26,27.10.2019. у Сремским Кар-
ловцима) Влајко Јовановић 
(класа проф. Душица Тимотић) 
осваја прву награду и бива про-
глашен Победником категорије

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

 Заказан термин Јавног часа одсека за 11.12.2019. у 18:30 у Великој сали
 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 69. Светском трофеју хармо-
нике ЦМА  (03-09.11.2019. Лоу-
ле, Португал) Влајко Јовановић 
(класа проф. Душица Тимотић) 
осваја прво место (24,29 поена) 
и бива проглашен Победником 
категорије

Планиране активно-
сти су успешно реа-
лизоване.
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

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 24.12.2019, и 24.01.2020
 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 одржаном огледном часу „Технике вођења меха“ одржаном
22.01.2020, разговор на нивоу одсека о значају ове теме

 Извештај о резултатима провере знања унесен у Свеску одсека
 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

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Разматрани модели и начини остваривања наставе на даљину
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консул-
тације,
догово-
ри,
онлајн 
састанци

 На ХХII такмичењу младих хар-
моникаша у Лозници 
(07.03.2020.) Новак Ђокић (кла-
са Никола Јанковић) осваја Прву
награду (95,33 поена) и прогла-
шен је победником/лауреатом 
А категорије

Планиране активно-
сти су реализоване и 
преко очекивања.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

А
пр

ил

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета 
рада у настави на даљину

 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,
онлајн 
састанци

Планиране активно-
сти су успешно реа-
лизоване.

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака у настави на даљину

 Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат ди-
ректору школе

 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту 
унесен у Свеску одсека

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

консул-
тације,
догово-
ри,
онлајн 
састанци

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака у настави на даљину

 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

 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

консул-
тације,
догово-
ри,
онлајн 
састанци

Планиране активно-
сти су веома успешно
реализоване.

А
вг

ус
т

 Извештај о остварености плана рада Одсека за овај период ће бити 
презентован у Анексу Годишњег извештаја о раду школе.

шеф одсека
Никола Јанковић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

д) Одсек дувача

Табела 7.1.4-5: Извештај о раду Одсека дувача

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 за 
школску 2019/20. годину прегледани и предати 
директору школе

 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда 
ОМШ

 План набавке наставних средстава и помагала пре-
дат директору школе.

 Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсе-
ка.

 Списак тачака за јавни час школе предат директору
школе.

 Месечни планови предати педагогу школе.

чланови већа,
директор,
шеф рачуно-
вод- ства,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 Провера података у пријавама за упис у музичку 
школу и израда детаљних спискова ученика по 
класама и разредима.

 Отварање матичних књига за ученике првог разре-
да ОМШ.

 Израда плана набавке наставних средстава и по-
магала.

 Израда програма и планова реализације допунске 
и додатне наставе и слободних активности.

 Уједначавање критеријума оцењивања ученика.
 Израда распореда интерних часова, преслушавања

за јавне часове и такмичења, смотри и годишњих 
испита.

 Предлог плана сарадње са друштвеном средином.
 Припрема тачака за јавни час школе.
 Израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за октобар.
 Реализација Јавног часа одсека.
 Почетак сарадње са културним институцијама гра-

да .
 Припрема ученика и учешће у програмима школе 

поводом Дечије Недеље
 Реализација Отвореног часа за ученике средње 

школе.
 Иницијално преслушавање за све разреде прве не-

деље септембра.

Планиране ак-
тивности су 
реализоване у 
највећем оби-
му.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним ви-
довима 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 до-

кументацију сваког члана Већа

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 Разматрање начина међупомоћи наставника у оба-
вљању образовно-васпитног рада.

 Припрема тачака за јавни час одсека.
 Израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за новембар.
 Провера усклађености педагошке документације 

са новим законским актима и новим актима Шко-
ле.

 Припрема тачака за концерт добродошлице са 
професорима.10.10.2020.

 Наступ Марије Обрадовић у Словенији са камер-
ним оркестром словеначке филхармоније у оквиру
ЕМАРС МАСТЕРА.20.10.2020.

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

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и уна-
пређивања квалитета рада у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору
школе

 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугоди-
шњу проверу знања ученика 29.12.2020.

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 Анализа реализације планираних задатака у првом
класификационом периоду.

 Анализа успеха и резултата ученика на крају првог 
класификационог периода.

 Разматрање предлога и закључака одељењских 
већа који се односе на побољшање резултата обра-
зовно-васпитног рада у другом класификационом 
периоду.

 Припрема тачака за концертe у Народном музеју 
09.12.2020. и 12.12.2020.

 Припрема ученика за такмичење у Београду и 
Смедеревској Паланци класа Зорана Матић

 припрема тачака за концерт за дан просветних 
радника 7.11.2020.

 Припрема тачака за јавни час школе.
 Организација полугодишње провере знања учени-

ка.
 Израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за децембар .

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване.
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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 реали-
зацији планираних задатака

 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат ди-
ректору школе

 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и
портфолије ученика

 Извештај о попису инструмената и нотног матери-
јала достављен шефу рачуноводства школе

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
шеф рачуно-
вод- ства
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 09.12.2020.и 12.12.2020.Одржана два концерта у 
Народном музеју где су наступили такмичари из 
све четири класе флауте.

 Концерт ученика СМШ дувачки одсек у Модерној 
галерији 17.12.2020.

 Такмичење Смедеревска Паланка 04.12.2020.класа
Зорана Матић

 Флаутистичко такмичење Панчево Београд, 
8.12.2020.класа Зорана Матић

 Флаутистичко такмичење Звуци флауте Сања Трај-
ковић  Београд, 21.12.2020.класа Зорана Матић

 Јавни час одсека 23.12.2020.
 Ученица Марија Обрадовић освојила прву награду 

на такмичењу у Трсту Италија
 26.12.2019.Новогодишњи концерт где је наступио 

ансамбл флаута са аријама из опере Чаробна фру-
ла припремиле Слободанка Васиљевић Љујић и 
Мина Чкојић.

 смотра скала и етида за све разреде дувачког од-
сека.29.12.2018.

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

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији 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

 Списак са предлогом уџбеника и литературе за на-
редну школску годину предат педагогу школе

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 15. 01. 2018. смотра скала и етида поправни.
 припрема тачака а Савиндан 27.01.2019.ѕ
 мастер клас професора кларинета Јоже Котара у 

Музичкој школи 20.01.-21.01.2019.
 мастер клас професора Матеја Зупана у Музичкој 

школи 29.01.-30.01.2019.

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

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху
и резултатима ученика током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и уна-
пређивања квалитета рада у наредном периоду

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним ви-
довима 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 до-

кументацију сваког члана Већа

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
 састанци

 Анализа успеха и резултата ученика на крају првог 
полугодишта.

 Разматрање предлога и закључака одељењских 
већа који се односе на побољшање резултата обра-
зовно-васпитног рада у трећем класификационом 
периоду.

 Припрема и реализација наступа на такмичењу 22. 
Сусрети флаутиста у Ваљеву 27.02.2020.-
01.03.2020.и међунарудног такмичења Даворин 
Јенко у Београду.

 Разматрање начина међупомоћи наставника у оба-
вљању образовно-васпитног рада

 Припрема тачака за јавни час школе
 Израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за март
 Провера усклађености педагошке документације 

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 реали-
зацији 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.
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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

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху
и резултатима ученика током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и уна-
пређивања 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 ви-
довима 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

 Међународно такмичење Даворин Јенко у Београ-
ду 28.02.до 10.03.2020.

Планиране ак-
тивности су 
реализоване.

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 Ученици дувачког одсека узели учешће у екипи 
школе на Фестивалу музичких школа Србије

 Списак тачака за концерт поводом Дана школе 
предат директору школе

 Усвојена стратегија промовисања учења дувачких 
инструмената 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

 Месечни планови предати педагогу школе

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 20.05.Дан школе 
 22.05.2019.Дан школе велики концерт 

ансамбала,наступио ансамбл Флаутисимо руково-
дилац проф Тијана Радовић.Марија Обрадовић на-
ступила као солиста са ансамблом Феникс.

 20.05.Школско такмичење дувача..
 07.05.-12.05.2019. Фестивал муз. школа 
 17. 05.концерт у Модерној галерији( огледни час)
 13.05.друга смотра скала и етида

Планиране ак-
тивности нису 
реализоване 
због пандеми-
је корона.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

 Чланови који су учествовали у раду пријемне ко-
мисије за упис у ОМШ и СМШ обавестили су Актив 
о одзиву кандидата на пријемном испиту за дувач-
ке инструменте

 Списак тачака за Годишњи концерт предат дирек-
тору школе

 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима 
унесен у Свеску одсека

 Донете мере о превазилажењу проблема у реали-
зацији планираних задатака

чланови већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта- ције,
договори,
састанци

 испити за све разреде  10.06.2020.
 пријемни испит за СМШ 13..06.2020.
 Такмичење на Убу 19.06.2020.

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

А
вг

ус
т  Извештај о остварености плана рада Одсека за овај

период ће бити презентован у Анексу Годишњег 
извештаја о раду школе.

шеф одсека
Слободанка Васиљевић Љујић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

ђ) Одсек певача

Табела 7.1.4-6: Извештај о раду Одсека 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 2019/20. 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
 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

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

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
 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
 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
 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

чланови 
већа,
директор,
педагог

консулта-
ције,
договори,
састанци
онлине

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Усвојена стратегија промовисања соло певања и срп. трад. пев. потенцијалним будућим 

ученицима првог разреда музичке школе
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсе-

ка
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

консулта-
ције,
договори,
састанци
онлине

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

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
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 обавести-

ли су Актив о одзиву кандидата на пријемном испиту за соло певање и срп. трад. пев. 
 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 Одсека за овај период ће бити презентован у Анексу

Годишњег извештаја о раду школе. 

шеф одсека
Милена Урошевић
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7. Реализација планова

е) Одсек теоретске наставе

Табела 7.1.4-7: Извештај о раду Одсека 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 и  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
 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
 Одржан огледни час - Бајковит свет Глинкине опере “Руслан и Људмила” 
 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


чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

М
ар

т

 Због проглашења памдемије и увођења ванредног стања, почело се са организацијом on line наставе
 Организована је расподела предмета по наставницима и направљен модификован план и преограм
 Чланови стручног већа су у свакодневној вези преко Viber групе
 Свакодневно се пријављује здравствено стање ученика и наставника
 За поједине предмете оформљене су Google учионице

чланови 
већа,
директор,
педагог

консулта-
ције,
договори,
on line
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

А
пр

ил

 On line настава се успешно одржава
 Свакодневно се пријављује здравствено стање ученика и наставника
 Одржавају се припреме ученика заинтересованих за Међународно такмичење из солфеђа и теорије 

музике
 Дефинисан начин оцењивања ученика током on line наставе

чланови 
већа,
директор,
педагог

консулта-
ције,
договори,
on line
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

М
ај

 On line настава се успешно одржава
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Извештај о успеху на Међународном такмичењу из солфеђа и теорије музике објављен на сјту шко-

ле и друштвеним мрежама
 Одређени термини за потребну документације за Извештај у школској 2019/20. години

чланови 
већа,
директор,
педагог

консулта-
ције,
договори,
on line
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ју
н

 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсека
 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у I р. ОМШ
 Дефинисан термин свечане доделе диплома матурантима
 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
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Предлог поделе предмета на наставнике за школску 2020/21. годину предат Директору Школе на 

разматрање
 Кориговани и усвајени текстова за Извештај рада школе у школској 2019/20. години предати помоћ-

нику директораШколе
 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 Одсека 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
 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
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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

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 Одсека 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 одсека
Милица Степановић Баба-Милкић
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ж) Одсек општеобразовне наставе СМШ

Табела 7.1.4-8: Извештај о раду Одсека општеобразовне наставе

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

С
еп

те
м

ба
р

 Провера података у пријавама за упис у музичку школу 
 Израда плана набавке наставних средстава и помагала
 Израда годишњих и месечних планова образовно-васпитног рада за 

сепембар и октобар
 Израда програма и планова реализације допунске и додатне наставе

и слободних активности
 Уједначавање критеријума оцењивања ученика
 Иницијално тестирање ученика 
 Израда плана стручног усавршавања

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 План набавке предат директору школе.
 Предати годишњи и месечни планови
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе и сло-

бодних актиности.
 Усаглашени критеријуми оцењивања ученика
 Предати извештаји о иницијалном тестирању ученика дирек-

тору школе 
 Урађен план стручног усавршавања

Записник у 
свесци Од-
сека

О
кт

об
ар

 Анализа реализације планираних задатака за септембар
 Разматрање начина међупомоћи наставника у обављању образовно-

васпитног рада
 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за новембар
 Огледни/угледни час

Стручно 
веће  ООН

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 као и план стручног усавршавања 
у установи

Записник у 
свесци Од-
сека

Н
ов

ем
ба

р

 Анализа реализације планираних задатака у првом класификацио-
ном периоду

 Анализа успеха и резултата ученика на крају првог класификационог
периода

 Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 
на побољшање резултата образовно-васпитног рада у другом класи-
фикационом период

 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за децембар

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања 
квалитета рада у наредном периоду

 Месечни планови предати 

Записник у 
свесци Од-
сека

Д
ец

ем
ба

р  Анализа реализације планираних задатака за новембар
 Ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО – договор о начину праћења рада

и напредовања ученика и стручном усавршавању наставника
 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за јануар

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфо-
лије ученика

 Месечни планови предати 

Записник у 
свесци Од-
сека
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

Ја
ну

ар

 Анализа реализације планираних задатака за децембар
 Сумирање резултата ученика на крају другог класификационог пе-

риода
 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за фебруар

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Извештај о резултатима ученика на крају другог класифика-
ционог периода

 Месечни планови предати 

Записник у 
свесци Од-
сека

Ф
еб

ру
ар

 Анализа реализације планираних задатака у првом полугодишту
 Анализа успеха и резултата ученика на крају првог полугодишта
 Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 

на побољшање резултата образовно-васпитног рада у трећем класи-
фикационом периоду

 Разматрање начина међупомоћи наставника у обављању образовно-
васпитног рада

 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за март

Стручно 
веће ООН

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 периоду

 Месечни планови предати 

Записник у 
свесци Од-
сека

М
ар

т

 Анализа реализације планираних задатака за март, 
 Праћење здравственог стања чланова већа
 Организовање онлајн наставе
 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за април и из-

вештаја о онлајн настави

Стручно 
веће ООН

Онлајн 
саста-
нак 

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Предат извештај о здравственом стању чланова већа
 Организована онлајн настава
 Месечни планови и извештаји о онлајн настави предати

Записник у 
свесци Од-
сека

А
пр

ил

 Анализа реализације планираних задатака у трећем класификацио-
ном периоду

 Анализа успеха и резултата ученика на крају трећег класификацио-
ног периода

 Праћење здравственог стања чланова већа
 Организовање онлајн наставе
 Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се односе 

на побољшање резултата образовно-васпитног рада у четвртом кла-
сификационом периоду

 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за мај и изве-
штаја о онлајн настави

Стручно 
веће ООН

Онлајн 
саста-
нак

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Разматрани  статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника током предходног периода

 Предат извештај о здравственом стању чланова већа
 Организована онлајн настава
 Месечни планови предати као и извештаји о онлајн настави 

Записник у 
свесци Од-
сека
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Ме-
сец Реализовано Носиоци 

активности
Начин 
рада Реализација Начин пра-

ћења

М
ај

 Анализа реализације планираних задатака за април
 Анализа успеха и резултата ученика четвртог разреда СМШ на крају 

школске године 
 Праћење здравственог стања чланова већа
 Организовање онлајн наставе
 Израда месечних планова образовно-васпитног рада за јун и изве-

штаја о онлајн настави

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији пла-
нираних задатака

 Извештај о успеху ученика четвртог разреда СМШ 
 Предат извештај о здравственом стању чланова већа
 Организована онлајн настава
 Месечни планови предати као и извештаји о онлајн настави

Записник у 
свесци Од-
сека

Ју
н

 Анализа реализације планираних задатака за мај
 Анализа рада стручног већа у протеклој школској години
 Анализа успеха и резултата ученика на крају школске године
 Израда извештаја о стручном усавршавању

Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Све предвиђене активности су рализоване и донете су мере о 
превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

 Написан и предат извештај о раду Одсека ООН
 Написан и предат извештај о успеху ученика СМШ
 Написан и предат извештај о стручном усавршавању чланова 

већа

Записник у 
свесци Од-
сека

Ју
л

 Анализа реализације планираних задатака за јун Стручно 
веће ООН

Састан-
ци

 Све предвиђене активности су рализоване и донете су мере о 
превазилажењу проблема у реализацији планираних задатак

Записник у 
свесци Од-
сека

шеф одсека
Марија Миловановић
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Педагошки колегијум

7.1.5. Педагошки колегијум

У току школске 2019/2020. педагошки колегијум су чи-
нили:
 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 од-

сека,
 Maрија Миловановић – шеф одсека општеобразовне на-

ставе,
 Слободанка Васиљевић Љујић – шеф одсека дувача
 Милош Поповић – шеф одсека гитаре,
 Никола Јанковић – шеф одсека хармонике,
 Милена Урошевић – шеф одсека певача,
 Јелена Бранковић – координатор ИО Лајковац.
 Тијана Читаковић – координатор ИО Мионица

У току године, педагошки колегијум одржао је 10 састанaка. 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;
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 организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузи-
мање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;

 планирање и праћење стручног усавршавања 
 сарадња са осталим школама у земљи и у иностранству

У току ванредног стања, педагошки колегијум је на дневном нивоу анализирао:
 здравствено стање ученика и запослених и о истом редовно извештавао школску управу
 На недељном нивоу анализирани су извештаји одсека о реализованој настави на даљину
 У току наставе на даљину, педагошки колегијум се бавио:
 организацијом активности везаним за пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у први разред средње музичке шко-

ле
 организацијом и реализацијом припремне наставе за ученике који полажу пријемни испит у средњу музичку школу
 организацијом и реализацијом активности промоције школе у циљу успешне реализације пријемног испита за ОМШ
 координацијом активности одсека и сталне комуникације на релацији разредни старешина – предметни наставници
 креирањем недељног плана рада школе обогаћеног различитим варијантама и алатима неопходних за успешну реализацију наставе на

даљину
 свакодневним ажурирањем online платформе школе креиране на сајту школе, различитим наставним материјалима 
 организацијом завршних и матурских испита и свих других активности у периоду од 1. до 30. јуна

Састанци шефова одсека, педагога школе и директора, коришћени су 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 са-
станака стручних актива, развили дигиталне компетенције свих чланова колегијума и иницирали многе додатне активности на пољу бољег
позиционирања школе у средини. 

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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Директор школе

7.1.6. Директор школе
Извештај о раду Директора школе налази се у посебном документу.

7.1.7. Помоћник директора

Табела 7.1.7-1: Извештај о раду помоћника директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано 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 претходну

школску годину. 
 Учествовао у анализи усвојеног Годишњег плана рада за текућу школску

годину и припрема и израда Анекса годишњег плана рада. 
 Помагао Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2019/20. годину (уно-

шење података у Информациони систем Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја „ДОСИТЕЈ”).

 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и На-
ставничког већа.

 Израдио базу података ученика на основу Пријава за упис у текућу 
школску годину.

 Израдио прецизне спискове класа.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне 

сезоне „Музика на длану”, као и других концерата у организацији Школе.
 Помагао Директору у организацији пријемних испита за Музичко заба-

виште и Припремни разред.
 Учествовао у проверама правилног вођења школске документације и 

евиденције.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано Нереализовано Оцена успешности

О
кт

об
ар

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом 
ажурирању у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Учествовао у припремана и реализацији концерата у оквиру концертне 
сезоне „Музика на длану”, 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 припре-

ми педагошке документације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Н
ов

ем
ба

р

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом 
ажурирању у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији ванредних ис-
пита у новембарском испитном року.

 Водио школску евиденцију о успеху ванредних ученика ОМШ.
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и На-

ставничког већа на крају првог класификационог периода.
 Учествовао у организацији XI ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 

2019”
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне 

сезоне „Музика на длану”, 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 припре-

ми педагошке документације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Д
ец

ем
ба

р

 Учествовао у реализацији XI ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 2019”
 Учествовао у организацији 22. Међународних сусрета флаутиста „Тахир 

Куленовић”.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне 

сезоне „Музика на длану”, 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 припре-

ми педагошке документације.

Планиране активно-
сти су реализоване у 
најосновнијем обли-
ку због одласка на 
боловање.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано Нереализовано Оцена успешности

Ја
ну

ар

 Учествовао у организацији 22. Међународних сусрета флаутиста „Тахир 
Куленовић”.

 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији ванредних ис-
пита у јануарско-фебруарском испитном року.

 Учествовао у припреми и реализацији прославе школске славе Светог 
Саве.

 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и На-
ставничког већа на крају првог полугодишта.

 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и 
евиденције.

 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне 
сезоне „Музика на длану”, 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 припре-

ми педагошке документације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Ф
еб

ру
ар

 Учествовао у реализацији 22. Међународних сусрета флаутиста „Тахир 
Куленовић”.

 Учествовао у организацији 5. Ваљевског фестивала хорова „ХорФест”.
 Водио школску евиденцију о успеху ванредних ученика ОМШ и вршио 

послове око издавања јавних школских исрпава за исте.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и

балетских школа Србије. 
 Учествовао у организацији наступа ученика Школе на Републичком так-

мичењу.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне 

сезоне „Музика на длану”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховог 

ажурирања у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на 

такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано Нереализовано Оцена успешности

М
ар

т

 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на 
такмичењима.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације.

 Учествовање у организацији 5. Ваљевског фестивала
хорова „ХорФест”.

  Учествовање у организацији 5. Међународног фе-
стивала гудача „Златне степенице”.

 Учествовање у припреми екипе школе за наступ на 
Фестивалу музичких и балетских школа Србије.

 Учествовање у организацији наступа ученика Школе
на Републичком такмичењу.

 Учествовање у припремама и реализацији концера-
та у оквиру концертне сезоне „Музика на длану”, као
и других концерата у организацији Школе.

Већина планираних 
активности нису реа-
лизоване због почет-
ка пандемије COVID-
19.

А
пр

ил

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације.

 Учествовање у реализацији 5. Ваљевског фестивала 
хорова „ХорФест”.

 Учествовање у организацији 5. Међународног фе-
стивала гудача „Златне степенице”.

 Пружање помоћи Директору у организацији и реа-
лизацији ванредних испита у априлском року.

 Вођење школске евиденције о успеху ванредних 
ученика ОМШ и вршење послова око издавања јав-
них школских исрпава за исте.

 Пружање помоћ Директору у припреми пријемних 
испита за први разред ОМШ и СМШ за наредну 
школску годину.

 Учествовање у припреми и реализацији седница 
Одељењских већа и Наставничког већа на крају тре-
ћег класификационог периода.

 Учествовање у припреми екипе школе за наступ на 
Фестивалу музичких и балетских школа Србије. 

 Учествовање у припремама и реализацији концера-
та у оквиру концертне сезоне „Музика на длану”, као
и других концерата у организацији Школе.

 Учествовање у праћењу, евидентирању и промоцији
успеха ученика на такмичењима.

Већина планираних 
активности нису реа-
лизоване због траја-
ња пандемије COVID-
19.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано Нереализовано Оцена успешности

М
ај

 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих ис-
пита.

 Пружао помоћ Директору у припреми пријемних испита за први разред 
ОМШ и СМШ за наредну школску годину.

 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и 
евиденције.

 Учествоаво у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом 
ажурирању у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације.

 Учествовање у реализацији 5. Међународног фести-
вала гудача „Златне степенице”.

 Прикупљање и обрађивање информација о распо-
реду свих врста завршних/годишњих  испита.

 Учествовање у реализацији и припреми прославе 
Дана школе.

 Учествовање у припрема и реализацији концерата у
оквиру концертне сезоне „Музика на длану”, као и 
других концерата у организацији Школе.

 Учествовање у праћењу, евидентирању и промоцији
успеха ученика на такмичењима.

Већина планираних 
активности нису реа-
лизоване због траја-
ња пандемије COVID-
19.

Ју
н

 Прикупљао и обрађивао податаке за израду Годишњег извештаја о раду 
школе за текућу школску годину (извештаји: наставника, стручних већа, 
тимова, стручних сарадника, ограна управљања…).

 Учествовао у припремама израде Годишњег плана рада за наредну 
школску одину.

 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих и ма-
турских испита.

 Водио школску евиденцију о успеху ванредних ученика ОМШ и вршио 
послове око издавања јавних школских исрпава за исте.

 Пружа о помоћ Директору у организацији и реализацији пријемних ис-
пита за први разред ОМШ и СМШ.

 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и На-
ставничког већа на крају школске године.

 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и 
евиденције.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-

ми педагошке документације. 

 Учествовање у припремама и реализацији концера-
та у оквиру концертне сезоне „Музика на длану”, као
и других концерата у организацији Школе.

 Учествовање у праћењу, евидентирању и промоцији 
успеха ученика на такмичењима.

Један број планира-
них активности није 
реализован због ста-
ња изазваног панде-
мијом COVID-19.
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Ме-
сец Реализовано Непланирано реа-

лизовано Нереализовано Оцена успешности

Ју
л

 Прикупљаo и обраđivao податакe за израду Годишњег извештаја о раду 
школе за текућу школску годину (извештаји: наставника, стручних већа, 
тимова, стручних сарадника, ограна управљања…).

 Прикупљао податке и обрађивао их у оквиру припрема израде Годи-
шњег плана рада за наредну школску годину.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за наредну школску годину
(ажурирање података у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”).

 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припре-
ми њихових годишњих извештаја о раду.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Прикупљао податке за формирање базе података ученика за наредну 

школску годину.

 Посао око израде распореда часова групне наставе 
ОМШ и СМШ за школску 2019/20. годину је препу-
штен стручним активима теоретског одсека и одсе-
ка општеобразовних предмта СМШ.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

А
вг

ус
т

 Радио на изради предлога Годишњег извештаја о раду школе за текућу 
школску годину, на основу прикупљених и обрађених извештаја настав-
ника и осталих запослених у Школи.

 Радио на изради предлога Годишњег плана рада за наредну школску го-
дину, на основу прикупљених и обрађених планова рада свих запосле-
них у Школи.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за наредну школску 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 августовском испитном року.
 Учествовао у проверама правилног вођења школске документације и 

евиденције.
 Ажурирао базе података о ученицима за наредну школску годину. 
 Помагао у активностима ажурирања распореда часова групне наставе 

ОСМШ за наредну школску годину.
 Унео све ученике првог разреда ОМШ и СМШ у апликацију „еУпис” Ми-

нистарства просвете
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у форми-

рању педагошке документације за наредну школску годину.

Због великог обима посла завршетак израде предлога 
следећа два документа померена на почетак следећег
месеца
 Годишњи извештај о раду школе за текућу школску 

годину
 Годишњег плана рада за наредну школску годину

Већина планираних 
активности успешно 
реализована.

Помоћник директора
Славиша Јездимировић
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7.1.8. Школски одбор

У школској 2019/20. години школски одбор радио је у следећем саставу: Милица Продановић, Весна Обрадовић и Тијана Станојевић
као представници запослених; Лијана Крунић, Ненад Живковић и Светлана Веселиновић (представници родитеља) и представници локал-
не самоуправе Дејана Ђуровић, Марко Јевтић и Видосава Котарац. Ученички парламент заступали су Бојана Вујић и Виктор Лукић. 

Прва седница у школској 2019/120. години одржана је 16. септембра. На овој седници је разматран и усвојен Извештај о раду школе за
школску 2018/19 годину, Извештај о раду директора школе за период март-август текуће године, донет Годишњи план рада за школску
2019/20, Школски програм за период 2019- 2023и Анекс Елабората о испуњености услова за верификацију издвојеног одељења у Миони -
ци. Такође је разматрана и одлука Савета родитеља о „Ђачком динару”, донета одлука о накнади за изнајмљивање инструмената и накнади
за полагање ванредних испита. 

26. новембра одржана је друга седница школског одбора у текућој школској години на којој је донет Правилник о ванредним ученици-
ма, Измене и допуне Правилника о такмичењима, Анекс Плана рада за школску 2019/20. годину и одлука о ребалансу финансијског плана
за 2019. годину (сопствена средства и родитељски динар) 

У месецу јануару одржане су две седнице органа управљања и то 14. 01. и 28. 01. На седници одржаној 14. 01. донет је финансијски план
за 2020. годину и разматрано регулисање имовинско правних односа између Прве основне школе и МШ „Живорад Грбић”. Део седнице
одржан је заједно са школским одбором Прве основне школе када је договорено да се, у што краћем року, успостави контакт са службама
општинске управе Ваљево и катастром, а након тога се приступило регулисању међусобних односа. 

На другој јануарској седници, у складу са законским прописима, усвојен је Извештај о попису и донет Финансијски план за 2020 годину
(за сопствена средства и родитељски динар) . 

Годишњи финансијски извештај школе за 2019. годину усвојен је на седници одржаној 28. 02. На истој седници усвојен је и Извештај о
раду директора школе за период септембар 2019 – фебруар 2020. године, а донете су и измене и допуне Правилника о накнади трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада за запослене . 

Услед пандемије Ковида 19 и проглашења ванредног стања школски одбор није се састајао све до 26. 06. текуће године када је донет До -
кумент о вредновању сталног стручног усавршавања у МШ „Живорад Грбић” Ваљево, донета одлука о покрићу дефицита из 2019. године,
разматран и усвојен финансијски извештај са сусрета флаутиста „Тахир Куленовић” као и одлука о коришћењу годишњег одмора директо-
ра школе. Обзиром да се очекује и објављивање новог наставног плана и програма наставе и учења за средњу музичку школу школски од-
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бор је, на предлог синдикалне организације, именовао и комисију за спровођење поступка утврђивања запослених за чијим је радом у пот-
пуности или делимично престала потреба у саставу: Гордана Максић, Марија Миловановић и Љиљана Јовановић. 

Секретар школе
Љиљана Делић

7.1.9. Савет родитеља

Савет родитеља свој рад започео је 16. септембра када је одржана конститутивна седница. За председника Савета изабрана је Катарина
Марковић док је за заменика изабран Душан Јовановић. За представника Савета у општинском савету родитеља изабран је Мирослав Ма-
тишавећ, а за његовог заменика Биљана Ашковић. На овој седници разматран је Извештај о раду школе за школску 2018/19 као и Годишњи
план рада за текућу школску годину, Школски програм за период 2019- 2023, извештај о утрошеном „Ђачком динару” за претходну школ-
ску годину и донета одлука о „ђачком динару” за школску 2019/20. Чланови Савета родитеља разматрали су и понуде за осигурање учени -
ка. На основу дугогодишње успешне сарадње, а на иницијативу господина Мирослава Матијашевића и великодушну донацију предузећа
„Компрекс” намењену исплати премије осигурања, изабрана је понуда „Дунав осигурања”. Извршен је и избор представника родитеља у
тим за самовредновање (Биљана Ашковић”, тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и тим за инклузивно
образовање (Весна Павловић). 

Услед познатих околности везаних за пандемију вируса Ковид 19 и увођења и трајања ванредног стања Савет родитеља није се више са-
стајао у школској 2019/20 години. 

Секретар школе
Љиљана Делић
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Извештаји о раду стручних сарадника школе, одељењских старешина и тимова

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 струч-

них већа, наставници, родитељи, председник УП-а, ученици - председници одељењске заједнице и др.
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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 обра-
зовно-васпит-

ног 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).

 Израда упитника за родитеље ради давања сагласности за пливање у оквиру активности школског спорта.
 Урадила предлог новог Школског програма за средње музичко образовање.
 Дала предлоге Правилника о ванредним ученицима и Правилника о награђивању ученика.
 Сарађивала са наставницима при изради годишњих и оперативних планова и програма редовне наставе.
 Сарађивала са наставницима при изради оперативних планова наставе на даљину.
 Израђивала недељне планове рада школе на даљину.
 Организовала дежурства ученика и наставника, правила распоред дежурства и план коришћења мале и велике сале.
 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 и мастер класова.
 Учествовала у организацији Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”
 Израда распореда годишњих и матурских испита према упутствима Министаства просвете, а у вези са порвођењем мера заштите 

од епидемије. 
 Планирање завршне свечаности за матуранте.
 Учествовала у креирању концепта садржаја Годишњег извештаја о раду школе.
 Учествовала у креирању концепта, изгледa и садржај појединачних извешатаја, табела.
 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.

Планирање и реа-
лизација наставе

на даљину

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-
држаји који нису
били планирани

Оцена успе-
шности 
(1-10)

II
Праћење и

вредновање ва-
спитно-обра-
зовног 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.
 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.
 Пратила реализацију наставе на даљину.
 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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Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-
држаји који нису
били планирани

Оцена успе-
шности 
(1-10)

III
Рад с наставни-

цима

 Рад са приправницима: 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.
 Рад на формулисању критеријума оцењивања и обезбеђивање транспарентности истих (сајт школе).
 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.
 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...).
 Саветодавни рад са наставницима – давала предлоге организације, планирања и реализације наставе на даљину, начина праћења 

рада ученика, оцењивање ученика онлајн, вођење евиденције о раду...
 Информисала и тумачила измене Правилника о оцењивању и Календару васпитно-образовног рада.
 Пратила начин вођења педагошке документације наставника и извештавала о истом.
 Подстицала наставнике на унапређивање сарадње са породицом, предлагала начине и садржаје сарадње.

/

Интензивни-
ји рад на

примени са-
времених

метода у на-
стави.

(8)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-
држаји који нису
били планирани

Оцена успе-
шности 
(1-10)

IV
Рад са учени-

цима

 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.
 Обављала индивидуални саветодавни рада и на иницијативу ученика и родитеља, а у вези са личним проблемима.
 Спроводила план Подршке ученицима.
 Примењивала „Водич за ученика”.
 Пријављивала ученике на такмичења.
 Ученицима пружала помоћ у раду Ученичког парламента.
 Укључивање ученика у естетско уређење школског простора и прославу Нове године.
 Укључивала ученике у разне активности на нивоу града (активности „АРТ група АКТ”, хуманитарне акције...).
 Са ученицима организовала хуманитарну акцију за децу на болничком лечењу ваљевске болнице „Улепшајмо тренутак – 

замисли жељу“.
 Истицањем текстова, слика, порука, промовисала здраве стилове живљења.
 Рад са ОЗ на превенцији насиља (филмови: „Посматрач“ за I разред, „Сестре“ за II разред, „Фејсбук у правом животу“ за 

ученике III разредa, „Не прљај језик“
 Анализирала кодекс облачења у школи са ученицима.
 Помагала ученицима у превазилажењу проблема наставе на даљину.
 Едуковала ученике СМШ о здравственој зашитити, техникама учења.
 Информисала матуранте о конкурсима за упис на факултете.
 Појачан васпитни рад обављала са ученицима који врше повреду правила понашања у школи и неоправдано изостају са 

наставе.

/

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)
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7. Реализација планова

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, сагласност за пливање...

 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).

 У сарадњи са директором школе реализовала предавања/презентације за родитеље на теме „Јачање партнерства родите-
ља и школе у циљу веће безбедности и подршке ученицима“ и промоцију школе „Наставите са нама“.

/

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)

VI
Рад са дирек-
тором, помо-

ћником дирек-
тора, стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом и

пратиоцем уче-
ника

 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...

 Са директором школе организовала наставу на даљину, начине и проток информација, планирале активности на недељном нивоу и 
о томе извештавале Школску управу, израдила распоред годишњих и матурских испита, распоред активности за јун месец, у вези 
са организацијом пријемних испита....

 Сарађивала са директором приликом расподеле одељењских старешинстава.
 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, са акцентом на

дигиталним компетенцијама.
 Сарађивала са директором и помоћником директора у организацији рада школе (распореду, дежурства, јавних часова, 

концерата, такмичења, фестивала, прослава...), као и у условима епидемије и ванредног стања.
 Уређивала школску документацију (списак, фасцикле, подела задужења...).

/

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-
држаји који нису
били планирани

Оцена успе-
шности 
(1-10)

VII
Рад у стручним
органима и ти-

мовима

 Учествовала у раду Педагошког колегијума у редовним и ванредним условима рада.
 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.

/

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)

VIII
Сарадња са на-
длежним уста-
новама, орга-
низацијама,

удружењима и
јединицом ло-
калне самоу-

праве

 Током године сарађивала са свим школама у граду (концерти школе), Домом здравља (систематски прегледи ученика), 
Школском управом (достављање извештаја, планова рада током реализације наставе на даљину), Центром за културу 
(организација наступа и концерата наших ученика), „АРТ група АКТ” организовањем учешћа наших ученика на конкурси-
ма у циљу доприноса у остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада школе.

 Сарађивала са редшколском установом „БубаМара“ и дечјим одељењем ваљевске болнице – организација и реализација 
хуманитраног концерта „Улепшајмо тренутак – замисли жељу“.

 Достављала тражене податке Oдељењу друштвених делатности општине Ваљево.
 Сарађивала са ваљевским удружењима деце и одраслих са посебним потребама у циљу посете концерата у нашој школи 

(Петра Спасојевић).
 Осмишљавала активности за унапређивање партнерских односа породице и установе у циљу подршке развоја деце и 

младих и бољег социјалног статуса ученика.

/

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)

IX
Вођење доку-

ментације, при-
према 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 унапређивању школских аката (дала предлоге Правилника о ванредним ученицима и корекције Правилника о награђи-

вању ученика), 
 Стручно се усавршавала посећујући акредитоване програме СУ („Емоционално сагоревање наставника у музичкој шко-

ли“)  и реализујући и присуствујући СУ у установи („Исходи у планирању наставе“, Катарина Петровић, ШУ Ваљево, „Пси-
хологија и музика“, Бојана Вујић, „Уметник данас“, разговор са уметником Наташом Митровић, проф. Клавира на ФМУ у 
Београду) и урадила годишњи извештај о истом.

Припрема за са-
ветодавно ин-

структивни  рад
на даљину

У складу са
специфич-

ностима
школске го-

дине (10)

Педагог школе - Виолета Огњеновић
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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, дежур-

ством
 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 Милица Лукић
 Заказан општи родитељски састанак 6.9.2019.

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

О
кт

об
ар

 Координисана сарадња са члановима одељенског већа, изнесени утисци о ситуацији у одеље-
њу

 Дефинисана правила понашања – радна дисциплина
 Ученици превазилазе проблеме прилагођавања – извршена анализа похађања наставе и изо-

станака
 Разна текућа питања

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

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 12.11.2020.
 Ученици су имали задужења на ВАРТУ

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. 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

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

Д
ец

ем
ба

р  Координисан рад са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о ситуацији у оде-
љењу

 Обављен рад на педагошкој документацији
 Обављен разговор о предстојећим новогодишњним и божићним празницима и потреба да се 

учи и поправљају оцене

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ, 
педагог

Чос / 
Чоз

Све активности у
потпуности реа-
лизоване

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 31.01.2020.

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

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 ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

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 ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ 

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил  Спроведена online анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода и 
дати предлози за побољшање

 Обављен рад на педагошкој документацији

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ 

Чос

Све активности 
реализоване у 
складу са акту-
елним стањем

М
ај

 Актуелни друштвени проблеми, рад на педагошкој документацији
 Спроведена појачана сарадња са родитељима телефонским путем.
 Ученици упознати са обавезама на крају школске године, годишњи и разредни испити

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ 

Чос

Све активности 
реализоване у 
складу са акту-
елним стањем

Ju
n

 Спроведена анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класификационог периода
 Девет ученика има одличан успех и примерно владање, док један ученик има врло добар 

успех и примерно владање.
 Родитељски састанак заказан за 26.6.2020.

Одељењски ста-
решина, ученици 
1. разреда СМШ

Чос
Све активности у
потпуности реа-
лизоване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји, иако путем наставе на даљину су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%
Одељењски старешина

Ана Гајић
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Табела 7.2.2-2: Извештај о раду одељењског старешине другог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализо-

вано
Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 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 одговорно-

стима ученика, дежурством
 Ученицима дат на увид школски календар
 Ученици упознати са литературом и уџбеницима које треба да наба-

ве
 Ученици упознати са кућним редом школе
 Ученици упознати са изборним предметима
 За председника ОЗ изабрана Андријана Јанковић
 Заказан општи родитељски састанак 6.9.2019.

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване

О
кт

об
ар

 Координисана сарадња са члановима одељенског већа, изнесени 
утисци о ситуацији у одељењу

 Дефинисана правила понашања – радна дисциплина
 Ученици упознати са обавезом праћења концерата у школи
 Разна текућа питања

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване

Н
ов

ем
ба

р  Рад на педагошкој документацији остварен
 Извршена анализа успеха и ученици упознати са мерама за побољ-

шање успеха
 Родитељски сатанак заказан за 12.11.2019.
 Ученици нису имали задужења на ВАРТУ

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализо-

вано
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
 Похваљени ученици који су на Републичком такмичењу освојили на-

граде
 Обављен разговор о предстојећим новогодишњним и божићним 

празницима као и о потреби да се оцене из одређених предмета по-
праве

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ, пе-
дагог

Чос /
Чоз

Све активности у
потпуности реали-

зоване

Ја
ну

ар

 Спроведена анализа оцена, владања и такмичења пред крај првог 
полугодишта и дати предлози за побољшање

 Дате информације о прослави школске славе
 Рад на педагошкој документацији обављен
 Заказан родитељски састанака за 31.1.2020.

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ 
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване

Ф
еб

ру
ар  Сарадња са родитељима – спроведена анализа рада и поступака 

ученика 
 Дата задужења на такмичењу „ 21. Сусрети Флаутиста“

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ 
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване

М
ар

т

 Спроведена појачана сарадња са родитељима и ученицима
Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ 
Чос

 Уведена онлајн настава за ученике 
због проглашења ванредног статња 
и забране окупљања

 Извршено свакодневно  праћење 
здравственог стања ученика другог 
разреда СМШ 

 Вршено свакодневно  праћење на-
предовања ученика у условима он-
лајн наставе

Планиране актив-
ности нису у пот-

пуности остварене
због увођења ван-

редног стања

А
пр

ил

 Спроведена анализа успеха на крају трећег класификационог пери-
ода и дати предлози за побољшање

 Спроведена појачана сарадња са родитељима и ученицима
 Обављен рад на педагошкој документацији

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ 
Чос

 Уведена онлајн настава за ученике 
због проглашења ванредног статња 
и забране окупљања

 Извршено свакодневно  праћење 
здравственог стања ученика другог 
разреда СМШ 

 Вршено свакодневно  праћење на-
предовања ученика у условима он-
лајн наставе

Планиране актив-
ности нису у пот-

пуности остварене
због увођења ван-

редног стања

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 197



7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереализо-

вано
Оцена успешно-
сти

М
ај

 Похваљени ученици који су освојили награде на 6. Међународном 
такмичењу из солфеђа и теорије музике

 Спроведена појачана сарадња са родитељима
 Ученици упознати са обавезама на крају школске године, годишњи и

разредни испити

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ 
Чос

 Уведена онлајн настава за ученике 
због проглашења ванредног статња 
и забране окупљања

 Извршено свакодневно  праћење 
здравственог стања ученика другог 
разреда СМШ 

 Вршено свакодневно  праћење на-
предовања ученика у условима он-
лајн наставе

Планиране актив-
ности нису у пот-

пуности остварене
због увођења ван-

редног стања

Ју
н

 Спроведена анализа успеха и дисциплине на крају четвртог класи-
фикационог периода

 Обављен рад на педагошкој документацији
 Родитељски састанак заказан за 26.6.2020.

Одељењски старе-
шина, ученици 2.

разреда СМШ
Чос

Све активности у
потпуности реали-

зоване

Оствареност плана: план није у потпуности остварен због увођења ванредног стања
Одељењски старешина

Марија Миловановић

Табела 7.2.2-3: Извештај о раду одељењског старешине трећег разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 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 радном дисциплином и правилима понаша-

ња, обавезама и одговорности ма ученика, дежурством
 Изабран председник ОЗ и  ученик за Ђачки парламент
 Ученицима дато на увид школски календар
 Ученици упознати са литературом и уџбеницима које треба да 

набаве
 Ученици упознати са кућним редом школе

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ

Чос
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

О
кт

об
ар

 Писање теме/дискусија и анализа
 Издвојени узроци изостајања појединих ученика са наставе и 

предлози мера
 Свакодневном координацијом одељењског старешине са колега-

ма сведени су први утисци са општеобразовне и стручне наставе
 Ученици упознати са проблемима понашања:штетност дувана, 

алкохола и наркотика
 Концертна сезона – презентација плана активности

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ

Чос  Концертна сезона
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Анализирани постигнути резултати на крају првог класификаци-
оног периода и пронађене мере за њихово побољшање

 Урађена анализа тешкоћа у настави појединих предмета
 Урађено оцењивање из перспективе ученика
 Рад на педагошкој документацији остварен
 Ученици упознати са предлогом мера за побољшање успеха које 

је донело Наставничко веће

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ

Чос
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Д
ец

ем
ба

р  Задужења на „Варту”
 Посета часовима стручне наставе
 Концертна сезона - обавезе
 Међусобна толеранција 

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ

Чос/
Чоз

 Концертна сезона – обавезе
 Посета часовима стручне наставе

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ја
ну

ар

 Извршена анализа успеха и владања ученика (интерна)
 Актуелни друштвени проблеми – дискусија
 Школска Слава Свети Сава
 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере

за њихово побољшање

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ 

Чос
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ф
еб

ру
ар  Сусрети „Тахир Куленовић” – обавезе и дежурство ученика

 Израда теме, дискусија и анализа
 Систематски преглед

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ 

Чос  Систематски преглед
Све активности у 
потпуности реа-
лизоване
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин 

рада Непланирано реализовано Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

М
ар

т

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у свакодневном контакту пре-

ко Viber групе
 Ученици су обавештени о формирању Google учионице за пред-

мет- контрапункт

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ 

Чос

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у 

свакодневном контакту преко Viber 
групе

 Ученици су обавештени о формирању 
Google учионице за предмет- контра-
пункт

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у свакодневном контакту пре-

ко Viber групе
 Ученици су обавештени о начину оцењивања током on line наста-

ве

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ 

Чос

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у 

свакодневном контакту преко Viber 
групе

 Ученици су обавештени о начину оце-
њивања током on line наставе

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

М
ај

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у свакодневном контакту пре-

ко Viber групе
 Ученицима саопштене оцене 
 Ученици упознати са распоредом годишњих испита

Одељењски стареши-
на, ученици 3. разре-
да СМШ 

Чос

 Организација on line наставе
 Разредни старешина и ученици су у 

свакодневном контакту преко Viber 
групе

 Ученицима саопштене оцене 

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ју
н

 Рад на педагошкој документацији
 Обављен разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама 

и могућностима везаним за будућност

Одељењски стареши-
на, ученици трећег

разреда СМШ
Чос

Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Оствареност плана: Услед проглашења ванредног стања због епидемије корона вируса, план није испуњен у потпуности. Може се рећи да 
је план испуњен око 60%.

Одељењски старешина
Милица Степановић Баба-Милкић
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Одељењске старешине

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 екскурзија
Све  осталеа ктив-
ности у потпуности 
реализоване

О
кт

об
ар

 „Помоћ школском другу“
 Кашњење на часове
 Дежурство ученика
 Психоактивне супстанце
 Почетак концертне сезоне, присуство ученика кон-

цертима

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос

 Кашњење на часове-предлог 
мера

 Почетак концертне сезоне:
 „Концерт добродошлице“
 Присуство ученика концертима

Већина активности 
у потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р  Анализа постигнутих резултата на крају првог класи-
фикационог периода

 Оцењивање из перспективе ученика
 Упознавање ученика са мерама за побољшање успеха

које је донело Наставничко веће

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос “ /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Д
ец

ем
ба

р

 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 полуго-
дишта и мере за њихово побољшање

 Школска Слава – Свети Сава

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог

Чос /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Ф
еб

ру
ар

 Епидемија Корона вируса, онлајн настава
Наставник, ученици,

директор
онлајн

 Оформљена Вибер група са учеи-
цима

/
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

 Корона Вирус, онлајн настава

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог,

ученици

Онлајн /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

А
пр

ил

 Корона Вирус, онлајн настава

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог,

ученици

Онлајн /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

М
ај  Корона Вирус, онлајн настава

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог,

ученици

Онлајн /
Све активности у 
потпуности реали-
зоване

Ју
н

 Анализа успеха  на крају другог полугодишта 
 „Сви наши успеси“: Награђени ученици и Ђак генера-

ције

Одељенски старешина,
колектив музичке шко-
ле, директор, педагог,

ученици

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
Светлана Дујаковић
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Тимови

7.2.3. Тимови

а) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима: 

 Виолета Огњеновић, педагог школе – координатор
 мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
 Ивана Дукић, школски полицајац
 Небојша Настић, наставник рачунарства и информатике
 Александра Пашић, наставник психологије 
 Зоран Радовановић, домар
 Весна Павловић, представник родитеља

Сарадници у реализацији плана: 

Ученици, родитељи, Савет родитеља, Школски одбор, колектив школе, Школска управа, правосудни органи, МУП Србије, Центар за соци-
јални рад, Здравствени центар Ваљево…
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А) Превентивне активности

Табела 7.2.3-1: Извештај о раду Тима за безбедност ученика – превентивне активности

Месец Реализовано Носиоци ак-
тивности Начин рада Непланирано реали-

зовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р 1.Конституисање тима, подела задужења, динами-

ка рада
Директор
Тим

Састанак / /
Конституисан тим, подељена 
задужења, договорена динами-
ка

2.Израда Програма заштите ученика и План рада 
за школску 2019/2020.

Тим Састанак / /
План и програм рада чини са-
ставни део Годишњег плана 
рада школе

О
кт

об
ар

3.Сагледавање безбедносне ситуације у школи Тим Састанак / /
Одређен ниво безбедности уче-
ника у школи

4.Дефинисање Правила понашања са ученицима 
првог разреда

Тим, одељењ-
ске 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 образов-
но-васпитним установама

Одељењске 
старешине

ЧОС, ЧОЗ
Сајт школе

/ /

Ученици и родитељи знају шта 
је насиље и познају кораке које 
треба предузети у случају поја-
ве истог

7.Успостављање сарадње са МУП-ом у циљу уста-
новљавања процедуре реаговања у случајевима 
насиља и обавештавања надлежних служби и лица

Тим, 
Школски поли-
цајац

Састанак / /
Постоји списак особа и телефо-
на запослених у МУП-у задуже-
них за контакте

8.Дефинисање интерних поступака и процедура у си-
туацијама 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 занема-
ривања деце ученика

/ / / /
9. Трибина поводом Дана 
борбе против трговине љу-
дима

/
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Месец Реализовано Носиоци ак-
тивности Начин рада Непланирано реали-

зовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

Н
ов

ем
ба

р

/ / / /

10.Обележавање светског 
Дана толеранције вршњач-
ком едукацијом о антиди-
скриминацији

/

/
Директор
Педагог

Општи роди-
тељски састана-
ка

11. „Јачање партнер-
ства родитеља и шко-
ле у циљу веће бе-
збедности и подршке
ученицима

/
Присуство великог броја роди-
теља, исказано задовољство ра-
дом школе

Д
ец

ем
ба

р

12. Злоупотреба информационих технологија
Наставник ин-
форматике

Презентација / /
Ученици СМШ свесни опасно-
сти од интернета

Ја
ну

ар

/ / / /
13. Трибина за ученике на 
тему деликвенције

/

М
ар

т 14.Домаћи задатак из српског језика и књижевно-
сти на тему вршњачког насиља

Наставник срп-
ског језика

Домаћи задатак /
Нису читани одломци из 
радова

Јасно исказана размишљања 
која је на Наставничком већу 
пренела наставница  

А
пр

ил

/ / / /
15.Психолошка радионица 
за ученике СМШ о нена-
силној комуникацији

/

16.Вођење евиденције о процени ризика и појава-
ма насиља;

Тим Састанак / /
Постоји свеска за вођење еви-
денције о насиљу у школи

М
ај / / / /

17.Осветљавање школског 
дворишта и обезбеђивање 
веће покривености двори-
шта спољашњим видео 
надзором

/

Ју
н 18.Евалуација рада Tима и извештавање на седни-

ци Наставничког већа (и на полугодишту)
Тим Састанак / / Усвојени извештаји о раду тима
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Месец Реализовано Носиоци ак-
тивности Начин рада Непланирано реали-

зовано Нереализовано Показатељ / Оцена успешности

/ Тим / /
19.Мере за унапређивање 
безбедности ученика у 
школи

Није урађен акциони план уна-
пређења 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 13, што је успешно ако се узме у обзир да су нереализоване активности зависиле од мате -
ријалних средстава, спољашњих сарадника и рада на даљину током другог полугодишта.

 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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б) Тим за самовредновање

Тим за самовредновање школске 2019/20. године чинили су:
 Виолета Огњеновић, педагог школе – координатор
 мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
 Даница Крунић, индивидуална настава
 Милица Продановић, индивидуална настава
 Марија Миловановић, општеобразовна настава
 Биљана Ашковић, родитељ
 Лијана Крунић, орган управљања
 Бојана Вујић, представник ученика 

Табела 7.2.3-2: Реализација плана рада Тима за самовредновање

Реализоване активности Носиоци актив-
ности Начин реализације Реализоване непла-

ниране активности
Нереализоване 
активности Показатељ успешности

Конституисање тима Тим
Н.В.
Састанак тима

/ / Формиран тим

Подела задужења у оквиру тима Тим Састанак тима / / Обављени задаци сваког члана Тима
Израда плана рада за школску 
2019/2020. год.

Тим Састанак тима / / Урађен план рада

Избор области вредновања, упозна-
вање са потребним подацима, подела
задужења

Тим Састанак тима / /

Изабране области етос и организација рада
школе, управљање људским и материјал-
ним ресурсима , подељени задаци члано-
вима тима

Прикупљање и обрада података Тим
Часови, родитељски 
састанци, већа...

/ / Подаци обрађени

Анализа добијених резултата, оцењи-
вање у складу са стандардима

Тим Састанак тима / / Оцењена област самовредновања
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Реализоване активности Носиоци актив-
ности Начин реализације Реализоване непла-

ниране активности
Нереализоване 
активности Показатељ успешности

Извештавање о резултатима само-
вредновања

Директор Састанак тима / / Наставничко веће усвојило извештај

Мере за унапређивање области са-
мовредновања

Тим Састанак тима / /
Урађен акциони план унапређења рада 
школе 

Табела 7.2.3-3: Реализација акционог плана за унапређење квалитета рада школе у области образовних постигнућа ученика

Стандар-
ди

Индикато-
ри

Мере унапређења
Активности Носиоци активности Процена остварености

3.1. 
Сви индика-

тори

Прецизније дефинисање, уједначавање и транс-
парентност критеријума оцењивања за сваки 
предмет

Шефови одсека
Педагог
Помоћник директора

Урађени су критеријуми оцењивања за сваки предмет и доступни 
на сајту школе. Наставља се са унапређивањем истих.

3.2. 3.2.1.
3.2.2.

Концертна гостовања најсупешнијих ученика 
школе у земљи и иностранству

Директор
Наставници
Ученици
Спољни сарадници

Реализоване активности:
 Палетом Барока – концерт гудача у ИУС Трнавац,
 Концерт дувачког одсека у Модерној Галерији, 
 Концерт најмлађих ученика гудачког одсека у Модерној Гале-

рији
 Заједнички концерт ученика гудачког одсека наше школе са ви-

олонистима - полазницима уметничког центра „Тарисио“ из 
Београда,

 Концерт у сарадњи са МШ „Фран Корун Кожељски“ – Састанак 
на жици (Велење) у Велењу, 

 Заједнички концерт   гудачких одсека МШ „Михајло Вукдраго-
вић“ и МШ „Живорад Грбић“ у Шапцу, 

 са Ваљевском гимназијом „Вајб за професоре“ у МШ „Живорад 
Грбић”.

Због пандемије је онемогућена реализација свих планираних ак-
тивности. Концертна гостовања су задаци школе предвиђени за 
сваку годину.

Заједнички пројекти са организацијама на нивоу 
града у циљу промоције најуспешнијих (органи-
зација концерата најбољих  у културним институ-
цијама Града)

Директор
Наставници
Ученици
Родитељи

Пројекат „Вајб за професоре“ у сарадњи са Ваљевском 
гимназијом, поводом Дана просветних радника.
Због пандемије је онемогућена реализација свих планираних ак-
тивности. 
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Тимови

Стандар-
ди

Индикато-
ри

Мере унапређења
Активности Носиоци активности Процена остварености

Спољни сарадници
Наведене активности ће важити и за наредну  школску годину.

Покретање видео продукције школе у циљу про-
моције ученика и рада школе  и интензивирање 
сарадње школе са локалним телевизијама  ради 
емитовања  припремљеног материјала „Портрети“

Израда личних професионалних планова развоја 
ученика СМШ

Педагог, ОС, Наставник 
грађанског васпитања

Наставити са свим активностима предвиђеним Програмом подршке ученицима.

Табела 7.2.3-4: Реализација акционог плана за унапређење квалитета рада школе у области подршка ученицима

Стан-
дарди 

Инди-
катори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности Процена остварености

4.1. 4.1.1.
4.1.2.

1.Упознавање свих актера школе о плану и 
реализацији тима за подршку ученицима.

Педагог

Ученици, родитељи и наставници су на часовима ОС, седницама Настав-
ничког већа, родитељским састанцима, састанцима тимова и Школског 
одбора учествовали у изради и анализи плана подршке ученицима и тако 
се и упознавали са реализацијом активности.

2.На сајту школе ажурирати податке за 
нову школску годину (календар рада, пи-
саних провера знања и критеријуме оце-
њивања) 

Помоћник директора школе Подаци на сајту су уредно ажурирани. Наставља се са овим активностима.

3.Обезбедити опрему за  још једну мулти-
медијалну учионицу

Директор
Учионица број 20 је опремљена компјутером, видео пројектором и обез-
беђен је интернет.

4.Систематизовати нотне материјале и 
књиге и сместити у одређен привремени 
простор за нототеку, фонотеку и библиоте-
ку 

проф. Тијана Читаковић 
Шефови одсека
Шеф рачуноводства
Директор

Извршен је попис и систематизација нотних материјала и књига, у току је 
обезбеђивање привременог простора.

5. Интензивирати сарадњу са градом у 
пројекту повећања просторног капацитета 
школе.

Директор
Школски одбор

Реализована заједничка седница школских одбора Прве  основне школе и
МШ „Живорад Грбић“ на којој је дефинисан заједнички став школа по пи-
тању добијања корисничког статуса
Школа писменим путем контактирала одељење за урбанизам за даље ин-
струкције поовом питању
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Стан-
дарди 

Инди-
катори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности Процена остварености

4.1.4.

6.Предавања/трибине на тему „Родитељ - 
промотер свог занимања“

Директор
Родитељ
Педагог

1. Агенција „Актер“  - дизајн промо материјала школе, визуелног 
идентитета такмичења, концертних активности; 
2. Светлана Веселиновић, КП дом – техничка помоћ у одржавању зграде; 
3. Ана Зекавица – помоћ у изради сценографије концерата; 
4. Донирање инструмената ... 

7. Предавања/трибине на тему „Пут музи-
чара од школовања до света рада“

Директор
Некадашњи ученици школе – 
личности са оствареном успе-
шном каријером у домену свог 
професионалног деловања ( не 
искључиво музичари)
Студенти – бивши ученици 
школе
Садашњи ученици

 Бојана Вујић, ученица: предавање на тему „Музичка професија кроз 
перспективу других наука”;

 Милица Ивић, некадашња ученица школе, садашњи извршни директор  
фирме Лимундо:  „Уметник у менаџменту - случај или стварност 21. 
века";

 Наташом Митровић, пијанисткиња, професор на катедри за клавир Фа-
кулетата музичке уметности у Београду: „Разговор са уметником“.

Наставља се.

8.Донаторство родитеља – набака опреме и
наставних средстава

Директор
Родитељи
Секретар

Реализована сарадња са родитељима:
 Агенција „Актер“  - дизајн промо материјала школе, визуелног 

идентитета такмичења, концертних активности; 
 Светлана Веселиновић, КП дом – техничка помоћ у одржавању зграде; 
 Ана Зекавица – помоћ у изради сценографије концерата; 
 Пројекат „Наше музикално ћоше“ (заједничка акција ученика, родитеља 

и наставника школе), уређен је спрат школе и дефинисан као простор у 
коме ученици и наставници могу боравити у времену када немају на-
ставу.

 Донирање инструмената ... 
Наставља се.

4.1.5.
9.2 посете културним и уметничким дога-
ђајима у Београду (позориште, опера..)

Ученици
Директор
Шеф рачуноводства

Заказане посете одложене су због пандемије.

4.2. 4.2.4.

10.Израда личних планова професионал-
ног развоја ученика СМШ

Педагог
Наставник грађанског васпита-
ња
Ученици
Спољни сарадници (Тржиште 
рада)

Остварена сарадња са Националном службом за запошљавање и обавље-
но тестирање матураната. За израду планова неопходна је непосредна са-
радња наведених носилаца активности, могућа у редовном функциониса-
њу рада школе. Наставља се.

11.Часови замењених улога (ученик-на-
ставник, средњошколац – основац, вршач-
ка помоћ...)

Наставници
Ученици

Спорадична реализација. Наставља се.
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Стан-
дарди 

Инди-
катори

Мере унапређења
Активности

Носиоци
активности Процена остварености

12. Концерт поводом Дана заљубљених
Наставници
Ученици

Није реализован јер је Дан заљубљених био у току ђачког распуста.

13.Ученици СМШ – промотери музичке 
школе у основним школама на нивоу града

Директор
Наставници
Ученици
Педагог

Ова активност није реализована због ограничења условљених епидемио-
лошком ситуацијом. 

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 кул-
туре града Ваљева

Учешће у активности „Спортски изазов“ поводом Европске недеље спорта.
Наставља се.

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 шко-
ле намењену ученицима из осетљивих гру-
па

Директор
Секретар
Шефови одсека
Педагог

Наставља се.

16.Прикупљање понуда за набавку рампе 
за инвалиде

Директор
Секретар
Шеф рачуноводства

Наставља се.

4.3.5.
17. Консултације са ЗМБПС у циљу доноше-
ња заједничког става по питању рада са 
ученицима према ИОП 3

Директор Наставља се.

4.3.6.

18.Анализа могућности школовања лица са 
инвалидитетом по инструментима

Директор
Наставници
Представници удружења инва-
лидних лица

Наставља се.

19. Промотивни концерт школе намењен 
деци и особама са инвалидитетом

Директор
Наставници
Удружења особа са посебним 
потребама
Инвалидна лица Ученици

13. децембра у школи је одржан концерт слепе младе пијанисткиње Петре 
Спасојевић „Таленат који светли“. Концерт је поред музичког дела садр-
жао и разговор са Петром и њеном професорком  и дефинисан је као по-
клон музичке школе удружењима инвалида и удружењима особа и деце 
са сметњама у развоју поводом Дана особа са инвалидитетом.

20. Планирање уписа ученика из осетљивих
гупа за наредну школску годину Педагошки колегијум

У школску 2020/2021. школа је у статусу ванредног ученика (због узраста)
уписала слабовидог ученика
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На састанку Тима за самовредновање одржаном 27.9.2019. године одлучено је да се текуће школске године самовреднују области ЕТОС
и ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ  ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

б.1) ЕТОС
Узорак испитивања обухватио је 110 испитаника и то: 

 40 родитеља ОМШ и СМШ
 45 наставника 
 25 ученика

Испитивање је вршено онлајн са упитницима у којима се налазе показатељи прописани Правилником о стандардима квалитета рада
установе, објављеног у „Сл. Гласнику РС – Просветни гласник” број 14/2018.

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

Фаза 2
 Попуњавање инструмената, вођење разговора, проучавање документације
 Анализа резултата из свих извора / инструмената
 Израда извештаја
 Презентовање и усвајање извештаја
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Фаза 3
 Акциони план за унапређивање квалитета
 Реализација и вредновање акционог плана

Табела 7.2.3-5: Стандард 5.1. Успостављени су добри међуљудски односи

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регули-
сано понашање и одговорност свих.

3,74

Правилници који регулишу ова питања  налазе се на сајту школе:
 http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravna-akta-skole/

Pravila-ponasanja-2018.pdf 
 http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravna-akta-skole/

Pravilnik-o-pravima-obavezama-i-odgovornosti-ucenika-2018.pdf 

93,5 %

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се приме-
њују мере и санкције.

3,70
 http://www.muzika.edu.rs/download/dokumenta/pravna-akta-skole/

Pravilnik-o-disciplinskoj-i-materijalnoj-odgovornosti-zaposlenih-
2018.pdf 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се 
разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину.

3,79
1. У школи је дефинисан Водич за новопридошле ученике и запослене; 
2. Школа на почетку школске године прави тематски родитељски 
састанак за нове ученике и родитеље на нивоу ОМШ и СМШ 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и кон-
структивно решавање конфликата.

3,73

Видљиво кроз:
 Рад педагога школе, 
  Отворена врата наставника, директора школе, 
  Часове ОС и ОЗ,
 Рад Ученичког парламента са педагогом и директором школе
 Радионице педагога школе 
 Радионице наставника психологије
 Трибине о насиљу... 

3,74 Оцена  4
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Табела 7.2.3-6: Стандард 5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и про-
мовише као лични успех и успех школе.

3,80
У школи је дефинисан Протокол промоције успешности.
* Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима 

91 %

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и 
запослених за постигнуте резултате.

3,58
Правилник се налази на сајту школе:
 http://www.muzika.edu.rs/index.php?

option=com_content&view=article&id=305 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у који-
ма свако има прилику да постигне резултат/успех.

3,75

У оквиру прославе Дана школе установљено је награђивање најуспе-
шнијих ученика и наставника у току школске године. На основу правил-
ника о награђивању ученика, школа на крају сваке школске године на-
грађује најуспешније ученике завршних разреда ОМШ и СМШ. 
* Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима

5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у 
различитим активностима установе.

3,41

13. децембра у школи је одржан концерт слепе младе пијанисткиње Пе-
тре Спасојевић „Таленат који светли“. Концерт је поред музичког дела 
садржао и разговор са Петром и њеном професорком и дефинисан је 
као поклон музичке школе удружењима инвалида и удружењима особа 
и деце са сметњама у развоју поводом Дана особа са инвалидитетом.
* Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима

3,64 Оцена  4

Табела 7.2.3-7: Стандард 5.3. У школи функционише систем заштите од насиља

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према на-
сиљу.

3,87 * Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима 92 %

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злоста-
вљања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

3,80
 http://www.muzika.edu.rs/index.php?

option=com_content&view=article&id=354 
* Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и 
родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља.

3,58 * Видљиво и у плану и програму Подршке ученицима
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5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни 
рад са ученицима који су укључени у насиље (који испољавају на-
силничко понашање, трпе га или су сведоци).

3,47 Школа нема евидентиране случајеве појаве насиља. 

3,68 Оцена  4

Табела 7.2.3-8: Стандард 5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних ор-
гана.

3,78

Представници Савета родитеља, као саветодавног органа, активно 
учествују у животу школе кроз рад стручних актива за развојно 
планирање,  развој школског програма,  тимова за самовредновање, 
безбедност, заштиту ученика...... 

92,5 %

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим 
ученичким тимовима.

3,72
Подржавају се иницијативе и предлози Ученичког парламента, ученици 
активно учествују у раду свих тимова у школи. 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије 
наставника и стручних сарадника.

3,74

Концертни програми настали у овој  школској години иницијативом 
професора: 
1. Палетом Барока – концерт гудача у ИУС Трнавац, 
2. Концерти дувачког  и гудачког одсека у Модерној Галерији, 
3. Такмичења ВАРТ, ХОРФЕСТ, Златне степенице настала иницијативом
наставника, 
3. Реализација мастерклас програма професора музичких академија, 
4. Секције у школи... 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе. 3,62 1. Агенција „Актер“  - дизајн промо материјала школе, визуелног 
идентитета такмичења, концертних активности; 
2. Светлана Веселиновић, КП дом – техничка помоћ у одржавању 
зграде; 
3. Ана Зекавица – помоћ у изради сценографије концерата; 
4. Донирање инструмената ... 
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5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке актив-
ности у циљу јачања осећања припадности школи.

3,63

Пројекат „Наш музикални  кутак“ реализован 26. октобра, 2019. 
У заједничкој акцији ученика, родитеља и наставника шко
ле уређен је спрат школе и дефинисан као простор у коме ученици и 
наставници могу боравити у времену када немају наставу. 

3,70 Оцена  4

Табела 7.2.3-9: Стандард 5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-
образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.

3,73

1. Успостављена сарадња са школама у земљи и иностранству. У овој 
години реализовани су заједнички концерти ученика гудачког одсека 
наше школе са виолонистима - полазницима уметничког центра „Тари-
сио“ из Београда у нашој школи, гитариста са МШ „Фран Корун 
Кожељски“ – Састанак на жици (Велење) у Велењу, концерти гудачких 
одсека МШ „Михајло Вукдраговић“ и МШ „Живорад Грбић“ у Шапцу, са 
Ваљевском гимназијом „Вајб за професоре“ у МШ „Живорад Грбић...
2. Школа је организатор четири међународна такмичења (ове године 
реализовани “ВАРТ” и Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“)
3. Интензивна сарадња са музичким академијама у земљи и окружењу 
(реализовано  7 мастерклас програма). 

87,75 %

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-
образовну праксу, мењају је и унапређују.

3,42 Стручна усавршавања, огледни часови, концерти професора... 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим ко-
легама у установи и ван ње.

3,47
Учешће на такмичењима, школска такмичења, школске смотре, сарадња
са другим школама у земљи и иностранству, огледни часови у школи.. 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских 
односа на свим нивоима школе представљају примере добре прак-
се.

3,56 Поред сарадње у оквиру актива, стручних већа, тимова, органа школе, 
ове године колеге су изузетно сарађивале спороводећи наставу на 
даљину и организацију  пријемних испита у ОМШ. 
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5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на
основу акционих истраживања.

3,38 На основу резултата самовредновања, обогаћују се планови рада.

3,51 Оцена  4

Табела 7.2.3-10: МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ОБЛАСТ ЕТОС

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ

Анализирање документације: Правилници о понашању ученика и запослених, награђивању и похваљивању, безбедности, водичи 
за новопридошле ученике и запослене,  евиденције о оствареним резултатима ученика и промоцији успешности, сарадње школе 
са друштвеном средином (организацијама, установама, удружењима...), рада ученичких организација, стручног усавршавања за-
послених, реализације огледних/угледних часова, сарадње са родитељима, хуманитарне акције...
Разговори са ученицима, родитељима и запосленима

Увид у документацију
Статистичке анализе (Квантитативне и квали-
татине)

Анкетирање Упитници за ученике, родитеље и наставнике

Табела 7.2.3-11: ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ЕТОС

Одлука о евалуаци-
ји са образложењи-

ма и доказима

Самовредновање је вршено у периоду март – јун 2020.

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи. 
Средња оцена сва четири индикатора је већа од 3,70. Процена остварености стандарда вршена је искључиво на основу резултата анкетирања и износи 93,5
%. 

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу 
Школа има разрађене системе промоције резултата рада ученика и запослених, као и акта којима се регулише награђивање и похваљивање . Ове године, 
због пандемије, није прослављен Дан школе па је изостало и јавно награђивање најуспешнијих од стране школе. Из истзог разлога, нису реализоване и 
неке активности у којима је било планирано учешће особа са сметњама у развоју и инвалидитетом (једини индикатор чија је средња оцена испод 3,50), 
тако да је оствареност овог стандарда 91 %.

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 217



7. Реализација планова

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља 
Оствареност овог  стандарда од  92 % је добијена искључиво анкетирањем. Школа се максимално ангажује у превентивним активностима  у борби против 
насиља. Већ годинама не постоји ниједан случај евидентираног насиља. О раду Тима за заштиту  од сискриминације, злостављања и занемаривања, уредно
се извештавају ученици, запослени и родитељи, тако да се може закључити да систем заштите од насиља одлично функционише, без обзира што је средња 
оцена индикатора 5.3.4. мања од 3,50. 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима  
Оствареност овог стандарда од 92,5 % указује на добре сарадничке односе унутар школе, заједничке активности школе и родитеља постоје али их треба 
више промовисати појачати. У прилог овоме говере и средње оцене свих пет индикатора (веће од 3,62). 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности 
Акредитовани програми за стручне предмете у музичким школама су почели да се појављују доста касније од оних предвиђених за општеобразовну на-
ставу, тако да је и процес осавремењавања наставе у повоју. Размена искустава са другим колегама је присутна захваљујући одржавању четири међународ-
на такмичења на годишњем нивоу у организацији школе, међународној сарадњи и континуираној сарадњи са професорима музичких академија из земље 
и иностранства. Школа поседује изузетну образовно-васпитну праксу, својим запосленима омогућава стручна усавршавања и све ће више радити на про-
моцији нових метода рада. Неопходна је већа самопроцена рада сваког наставника, као и истраживање праксе. Од пет индикатора, три су са мање средње 
оцене од 3,5 па је и оствареност стандарда 87,75 %

КЉУЧНЕ СНАГЕ

1)Млад и амбициозан колектив;
2)Подршка управе школе у стручном усавршавању запослених са циљем унапређивања наставне праксе;
3)Добар маркетинг школе;
4)Добра сарадња са друштвеном средином...

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ

1)Недовољно прецизирани критеријуми награђивања наставника (5.2.2.);
2)Недовољна заступљеност програма и активности намењених деци инвалидима и деци са сметњама у развоју (5.2.4.);
3)Недовољно присутно континуирано преиспитивање, мењање и унапређивање образовно васпитне праксе (5.5.2.);
4)Недостатак организоване планске размене искустава иновативне праксе међу музичким школама и  акционих истраживања као основа за иновирање 

наставе (5.5.5.)...

ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 4
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б.2) ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Узорак испитивања обухватио је 62 испитаника и то: 

 6 чланова Савета родитеља
 9 чланова Школског одбора
 3 члана Ученичког патламента
 44 наставника 

Испитивање је вршено онлајн са упитницима у којима се налазе показатељи прописани Правилником о стандардима квалитета рада
установе, објављеног  у "Сл. Гласнику РС – Просветни гласник" број 14/2018.

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

Фаза 2
 Попуњавање инструмената, вођење разговора, проучавање документације
 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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Табела 7.2.3-12: Стандард 6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним про-
цедурама и носиоцима одговорности.

3,82

96,5 %

6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама 
школа и компетенцијама запослених.

3,95

6.1.3. Директор прати делотворност рада стручних тимова и допри-
носи квалитету њиховог рада.

3,94

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парла-
мент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу 
унапређења рада школе.

3,90

6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запо-
слених.

3,69

3,86 Оцена  4

Табела 7.2.3-13: Стандард 6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у 
образовно-васпитни рад.

3,90 94,5 %

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују 
образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета 
рада.

3,79

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада шко-
ле у функцији унапређивања квалитета.

3,85

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог 
система просвете за вредновање и унапређивање рада школе.

3,69
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6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вреднова-
ње дигиталне зрелости школе.

3,65

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпит-
ног рада на основу резултата праћења и вредновања.

3,77

3,78 Оцена  4

Табела 7.2.3-14: Стандард 6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје при-
мер другима.

3,81

95 %

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче инова-
ције.

3,81 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као 
заједницу целоживотног учења.

3,82

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу ре-
зултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада.

3,77

3,80 Оцена  4

Табела 7.2.3-15: Стандард 6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обез-
беђује услове за његово остваривање у складу са могућностима 
школе.

3,84 92 %
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6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и са-
мовредновања планирају и унапређују професионално деловање.

3,50

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарад-
њом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и уна-
пређују наставу и учење.

3,76

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима 
су се усавршавали.

3,63

3,68 Оцена  4

Табела 7.2.3-16: Стандард 6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-тех-
ничких ресурса.

3,69

90,5 %6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу 
побољшања квалитета наставе.

3,56

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне 
институције, историјски локалитети, научне институције, привредне 
и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења.

3,60

3,62 Оцена  4
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Табела 7.2.3-17: Стандард 6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух

Индикатори Средња 
оцена Коментари Процена остваре-

ности стандарда
6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, 
привредним и непривредним организацијама и локалном заједни-
цом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика.

3,77

92,5 %

6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развија-
ју опште и међупредметне компетенције.

3,82

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, ори-
јентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика
и наставника.

3,48

6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у 
кључним областима квалитета

3,65

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене 
на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и 
наставника.

3,77

3,70 Оцена  4

Табела 7.2.3-18: МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИ-
ЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ

Анализирање документације: Правилници о понашању ученика и запослених, награђивању и похваљивању, безбедности, водичи 
за новопридошле ученике и запослене,  евиденције о оствареним резултатима ученика и промоцији успешности, сарадње школе 
са друштвеном средином (организацијама, установама, удружењима...), рада ученичких организација, стручног усавршавања за-
послених, реализације огледних/угледних часова, сарадње са родитељима, хуманитарне акције...
Разговори са ученицима, родитељима и запосленима

Увид у документацију
Статистичке анализе (Квантитативне и квали-
татине)

Анкетирање Упитници за ученике, родитеље и наставнике
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Табела 7.2.3-19: ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

Одлука о евалуаци-
ји са образложењи-

ма и доказима

Самовредновање је спроведено у периоду март – јун 2020. године

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе. 
Свих пет индикатора су изузетно препознати, средња оцена је изнад 3,69 а процена остварености стандарда 96,5 %

6.2. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада. 
Свих шест индикатора су изузетно присутни, средња оцена је изнад 3,69 а процена остварености стандарда 94,5 %. 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе. 
Сва четири индикатора веома присутна, па је и оствареност стандарда 95 % .

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. 
Директор ствара услове и подстиче запослене на стручно усавршавање и унапређивање рада, али би наставници морали да планирају свој  професионал-
ни развој на основу резултата вредновања и самовредновања наставне праксе. Због индикатора 6.4.2.  оствареност стандарда је 92 %

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално. 
Директор обезбеђује наставна средства и опрему, остварује сарадњу са културним и образовним установама у граду и шире, организује стручно усаврша-
вање у установи. Наставници би требали више да користе све ресурсе који су им на располагању и због тога је оствареност стандарда 90,5 %

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух. 
Школа реализује доста пројеката, како у земљи, тако и на нивоу међународне сарадње. Јачање компетенција у области предузетништва иде спорије због 
специфичности школе која свој рад обавља у оквиру области култруе, уметности и јавног информисања, али ће у наредном периоду појачати свој рад па 
ће и оствареност овог стандарда која је сада 92,5 % бити већа.

Резултати спољашњег вредновања рада школе и ученика у настави, ваннаставним активностима, на пријемним испитима, показатељ су изузетног квалите-
та рада школе у овој области.

КЉУЧНЕ СНАГЕ
1)Добри сараднички односи;
2) Јасна мисија и визија школе;
3)Амбициозан руководилац...

КЉУЧНЕ СЛАБОСТИ 1)Недостатак простора
2)Предузетништво ученика као новина у музичком образовању

ОПИС НИВОА
ОСТВАРЕНОСТИ НИВО 4

Јун  2020.
Координатор Тима за самовредновање рада школе - Виолета Огњеновић, педагог школе
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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
 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 Срби-
је, музичке школе у Србији и региону.

Делокруг рада:

Унапређивање квалитета рада школе, процеса наставе и учења, компетенција наставника, 
васпитно-образовног нивоа ученика.

в.1) Број реализација по врсти стручног усавршавања

Стручно усавршавање у установи

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Запослени Број реализација Број бодова

Тијана Станојевић 1 2

Ангелина Новаковић 1 2

Даница Крунић 2 12

Љиљана Јовановић 1 2

Милена Мартинов Стојковић 1 8

Снежана Стевановић 1 10

Милош Поповић 1 8

Владимир Обрадовић 1 8
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Душица Тимотић 1 2

Мина Чкојић 1 4

Слободанка Васиљевић Љујић 1 8

Ана Томић-Кондић 1 2

Јадранка Обрадовић 1 2

Светлана Ненезић 1 2

Тамара Милосављевић 1 2

Теодора Дамњановић 1 2

Тијана Читаковић 1 8

Ана Гајић 1 2

Марија Миловановић 1 2

Светлана Ђуковић-Матић 1 2

Виолета Огњеновић 2 4

Сузана Радовановић Перић 1 2

Укупно: 24 96

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
Запослени Број реализација Број бодова

Милена Броћовић 2 4

Милена Мартинов Стојковић 1 6

Снежана Стевановић 1 6

Владимир Обрадовић 10 10

Душица Тимотић 3 6

Ана Томић-Кондић 10 10

Јадранка Обрадовић 10 10

Светлана Ненезић 10 10

Тамара Милосављевић 10 10

Сузана Радовановић Перић 1 2

Укупно: 58 74

Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из 
области образовања и васпитања
Запослени Број реализација Број бодова

Сузана Радовановић Перић 1 1

Укупно: 1 1

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних са-
држаја
Запослени Број реализација Број бодова

Даница Крунић 10 12

Милена Мартинов Стојковић 10 12

Снежана Стевановић 5 6

Укупно: 25 30
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Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно ва-
спитног процеса
Запослени Број реализација Број бодова

Сузана Радовановић Перић 1 20

Укупно: 1 20

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе
Запослени Број реализација Број бодова

Ангелина Новаковић 2 5

Милош Поповић 1 4

Сузана Радовановић Перић 1 8

Укупно: 4 17

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи
Запослени Број реализација Број бодова

Даница Крунић 2 16

Милена Мартинов Стојковић 1 10

Цвијетин Трифковић 2 10

Виолета Огњеновић 1 8

Сузана Радовановић Перић 4 28

Укупно: 10 72

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у устано-
ви, у складу са потребама запослених
Запослени Број реализација Број бодова

Димитрије Томић 3 3

Љиљана Јовановић 1 4

Владимир Обрадовић 1 1

Душица Тимотић 1 13

Славиша Јездимировић 1 1

Мина Чкојић 3 51

Ана Томић-Кондић 1 1

Јадранка Обрадовић 1 1

Светлана Ненезић 1 1

Тамара Милосављевић 1 1

Теодора Дамњановић 2 2

Ана Гајић 1 1

Ђурђа Вуковић 1 1

Марија Миловановић 1 1

Светлана Дујаковић 1 1

Светлана Ђуковић-Матић 1 1

Слађана Крстић 1 1

Виолета Огњеновић 3 17

Сузана Радовановић Перић 1 1

Укупно: 26 103
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Концертна делатност наставника
Запослени Број реализација Број бодова

Иван Рабасовић 5 40

Ангелина Новаковић 2 16

Даница Крунић 3 21

Љиљана Јовановић 1 8

Милена Мартинов Стојковић 3 41

Снежана Стевановић 8 95

Цвијетин Трифковић 3 8

Душица Тимотић 1 2

Мина Чкојић 9 30

Светлана Ненезић 1 15

Тамара Милосављевић 3 45

Тијана Читаковић 1 8

Сузана Радовановић Перић 7 56

Укупно: 47 385

Остало
Запослени Број реализација Број бодова

Оливера Симић 1 4

Тијана Станојевић 2 4

Ангелина Новаковић 4 32

Даница Крунић 8 50

Цвијетин Трифковић 1 2

Владимир Обрадовић 1 2

Ана Томић-Кондић 1 2

Јадранка Обрадовић 1 2

Светлана Ненезић 1 2

Тамара Милосављевић 1 2

Тијана Читаковић 7 26

Сузана Радовановић Перић 1 2

Укупно: 29 130

Стручно усавршавање ван установе

Такмичења и смотре
Запослени Број реализација Број бодова

Даница Крунић 4 47

Љиљана Јовановић 1 8

Милена Мартинов Стојковић 1 8
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Снежана Стевановић 2 28

Милош Поповић 2 6

Душица Тимотић 2 20

Слободанка Васиљевић Љујић 5 170

Ана Томић-Кондић 1 16

Јадранка Обрадовић 3 54

Светлана Ненезић 1 16

Теодора Дамњановић 1 8

Ђурђа Вуковић 2 8

Светлана Дујаковић 1 4

Укупно: 26 393

Учествовање у раду жирија
Запослени Број реализација Број бодова

Даница Крунић 1 5

Милена Мартинов Стојковић 1 5

Снежана Стевановић 1 5

Слободанка Васиљевић Љујић 1 10

Светлана Дујаковић 1 5

Укупно: 5 30

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/
земље, која доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
Запослени Број реализација Број бодова

Даница Крунић 1 8

Цвијетин Трифковић 1 2

Ана Гајић 2 10

Ђурђа Вуковић 1 5

Марија Миловановић 1 5

Светлана Дујаковић 1 5

Слађана Крстић 2 2

Укупно: 9 37

Рад у радним телима и програмима
Запослени Број реализација Број бодова

Снежана Стевановић 1 5

Светлана Дујаковић 1 2

Слађана Крстић 2 20

Укупно: 4 27

Концертна делатност наставника
Запослени Број реализација Број бодова

Иван Рабасовић 3 24

Даница Крунић 2 16
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Љиљана Јовановић 4 32

Милена Броћовић 30 300

Милена Мартинов Стојковић 9 27

Снежана Стевановић 6 63

Цвијетин Трифковић 2 12

Душица Тимотић 2 4

Мина Чкојић 8 57

Тијана Читаковић 2 16

Укупно: 68 551

Одобрени програми стручног усавршавања
Запослени Број реализација Број бодова

Тијана Станојевић 1 4

Ангелина Новаковић 1 16

Снежана Стевановић 1 8

Славиша Јездимировић 1 13

Слободанка Васиљевић Љујић 1 8

Ана Томић-Кондић 1 13

Светлана Ненезић 1 13

Душан Бранковић 2 16

Марија Миловановић 3 18

Светлана Ђуковић-Матић 2 40

Слађана Крстић 2 16

Виолета Огњеновић 1 16

Сузана Радовановић Перић 1 16

Укупно: 18 197

Остало
Запослени Број реализација Број бодова

Димитрије Томић 1 13

Ангелина Новаковић 1 8

Даница Крунић 9 87

Укупно: 11 108
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в.2) Број остварених бодова

клавирски одсек

Димитрије Томић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
3 3

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остало 1 13

Укупно за запосленог: 4 16

Иван Рабасовић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Концертна делатност наставника 5 40

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Концертна делатност наставника 3 24

Укупно за запосленог: 8 64

Оливера Симић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остало 1 4

Укупно за запосленог: 1 4
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Тијана Станојевић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остало 2 4

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 1 4

Укупно за запосленог: 4 10

гудачки одсек

Ангелина Новаковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе 2 5

Концертна делатност наставника 2 16

Остало 4 32

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 1 16

Остало 1 8

Укупно за запосленог: 11 79

Даница Крунић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 2 12

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја 10 12

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 2 16

Концертна делатност наставника 3 21

Остало 8 50
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Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 4 47

Учествовање у раду жирија 1 5

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
1 8

Концертна делатност наставника 2 16

Остало 9 87

Укупно за запосленог: 42 274

Љиљана Јовановић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 4

Концертна делатност наставника 1 8

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 8

Концертна делатност наставника 4 32

Укупно за запосленог: 8 54

Милена Броћовић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 2 4

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Концертна делатност наставника 30 300

Укупно за запосленог: 32 304

Милена Мартинов Стојковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 8

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 233



7. Реализација планова

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 1 6

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја 10 12

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 1 10

Концертна делатност наставника 3 41

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 8

Учествовање у раду жирија 1 5

Концертна делатност наставника 9 27

Укупно за запосленог: 27 117

Снежана Стевановић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 10

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 1 6

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја 5 6

Концертна делатност наставника 8 95

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 2 28

Учествовање у раду жирија 1 5

Рад у радним телима и програмима 1 5

Концертна делатност наставника 6 63

Одобрени програми стручног усавршавања 1 8

Укупно за запосленог: 26 226

гитарски одсек

Милош Поповић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 8

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе 1 4
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Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 2 6

Укупно за запосленог: 4 18

Цвијетин Трифковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 2 10

Концертна делатност наставника 3 8

Остало 1 2

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
1 2

Концертна делатност наставника 2 12

Укупно за запосленог: 9 34

хармоникашки одсек

Владимир Обрадовић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 8

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 10 10

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Остало 1 2

Укупно за запосленог: 13 21

Душица Тимотић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 3 6
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Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 13

Концертна делатност наставника 1 2

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 2 20

Концертна делатност наставника 2 4

Укупно за запосленог: 10 47

Славиша Јездимировић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 1 13

Укупно за запосленог: 2 14

дувачки одсек

Мина Чкојић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 4

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
3 51

Концертна делатност наставника 9 30

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Концертна делатност наставника 8 57

Укупно за запосленог: 21 142
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Слободанка Васиљевић Љујић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 8

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 5 170

Учествовање у раду жирија 1 10

Одобрени програми стручног усавршавања 1 8

Укупно за запосленог: 8 196

теоретски одсек

Ана Томић-Кондић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 10 10

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Остало 1 2

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 16

Одобрени програми стручног усавршавања 1 13

Укупно за запосленог: 15 44

Јадранка Обрадовић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 10 10

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Остало 1 2
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Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 3 54

Укупно за запосленог: 16 69

Светлана Ненезић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 10 10

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Концертна делатност наставника 1 15

Остало 1 2

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 16

Одобрени програми стручног усавршавања 1 13

Укупно за запосленог: 16 59

Тамара Милосављевић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 10 10

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Концертна делатност наставника 3 45

Остало 1 2

Укупно за запосленог: 16 60

Теодора Дамњановић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
2 2
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Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 8

Укупно за запосленог: 4 12

Тијана Читаковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 8

Концертна делатност наставника 1 8

Остало 7 26

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Концертна делатност наставника 2 16

Укупно за запосленог: 11 58

општеобразовни одсек

Ана Гајић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
2 10

Укупно за запосленог: 4 13
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Душан Бранковић

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 2 16

Укупно за запосленог: 2 16

Ђурђа Вуковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 2 8

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
1 5

Укупно за запосленог: 4 14

Марија Миловановић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
1 5

Одобрени програми стручног усавршавања 3 18

Укупно за запосленог: 6 26
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Светлана Дујаковић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Такмичења и смотре 1 4

Учествовање у раду жирија 1 5

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
1 5

Рад у радним телима и програмима 1 2

Укупно за запосленог: 5 17

Светлана Ђуковић-Матић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 2 40

Укупно за запосленог: 4 43

Слађана Крстић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу града/општине/региона/земље, која 

доприносe унапређењу и афирмацији образовно-васпитног процеса
2 2

Рад у радним телима и програмима 2 20
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Одобрени програми стручног усавршавања 2 16

Укупно за запосленог: 7 39

административни одсек

Виолета Огњеновић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 2 4

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 1 8

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
3 17

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 1 16

Укупно за запосленог: 7 45

Сузана Радовановић Перић

Стручно усавршавање у установи

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Извођење угледних/огледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 1 2

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом 1 2

Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала из области 

образовања и васпитања
1 1

Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно васпитног про-

цеса
1 20

Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом установе 1 8

Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 4 28

Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи, у складу 

са потребама запослених
1 1

Концертна делатност наставника 7 56

Остало 1 2

Стручно усавршавање ван установе

Врста стручног усавршавања Број реализација Број бодова

Одобрени програми стручног усавршавања 1 16

Укупно за запосленог: 19 136
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Табела 7.2.3-20: Одржани огледни часови

Одсек Датум Назив Реализатори

гитарски 2. 12. 2019.
Увежбавање чистоће извођења тона на гитари, 
савладавање и примена технике апојанда и ти-
ранда кроз техничке етиде класичне епохе

проф. Милош Поповић, проф. Драган Ни-
колић

теоретски 11. 12. 2019.
Бајковит свет Глинкине опере - Руслан и Људ-
мила

проф. Тијана Читаковић, проф.Божана Ди-
вац

дувачки 16. 12. 2019.
Дувачки инструменти кгроз оркестарске део-
нице

сви наставници дувачког одсека

гудачки 28. 01. 2020. Трема – од непријатеља до савезника
проф. Милена Мартинов Стојковић, мр 
Лука Марковић и мр Снежана Стевановић

хармони-
кашки

22. 01. 2020. Технике вођења меха
проф. Сретен Недић, проф. Владимир Об-
радовић

Табела 7.2.3-21: Одржани мастеркласови и предавања

Датум Назив Реализатор

04. 09. 2019. Радионица певања: Глас као инструмент
Тамара Јокић – вокални уметник, дипломирани 
кантаутор Беркли колеџа

19. 11. 2019.
Предавање: „Основне карактеристике  и разлике
између фабричких и ручно израђених  гудачких
инструмената”

Миодраг Богић - Музичка радионица „Тарисио“ 
– Београд

28. 11. 2019.
Предавање: „Уметник у менаџменту - случајност
или стварност“

Милица Ивић – извршни директор компаније 
„Лимундо”

07. 12. 2019. Мастерклас за гитару Вера Огризовић – професор на ФМУ – Београд

07. 12. 2019. Мастерклас за гитару Дамјан Станишић – магистар гитаре

24. 12. 2019. Мастерклас за виолончело
Срђан Сретеновић – професор на ФМУ – Бео-
град

15-16. 01. 2020. Стручни семинар за клавиристе
Наташа Митровић – професор на ФМУ – Бео-
град

20-21. 01. 2020. Мастерклас за кларинет
Јоже Котар – професор на Академија за гласбо –
Љубљана

29-30. 01. 2020. Мастерклас за флауту
Матеј Зупан – професор на Академија за гласбо 
– Љубљана

26. 02. - 1. 3. 2020. Мастерклас за флауту
Дејан Гаврић – редовни професор на Високој 
школи за музику у Мајнцу

23. 03. 2020. Мастерклас за ученике гудачког одсека
Михал Будински – професор на Академији 
уметности у Новом Саду

Координатор Тима за професионални развој
Славиша Јездимировић
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г) Тим за инклузивно образовање
У току школске 2019/2020. године није било ученика за инклузивно образовање.

д) 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
 Марија Миловановић, 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
 Милена Урошевић, певачки одсек
 Јелена Бранковић, координатор ИО Лајковац
 Тијана Читаковић, координатор ИО Мионица

Приликом прављења Плана активности Тима за обезбеђивање квалитета и развој уста-
нове, узете су у обзир следеће полазне основе:
 извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе, који је спровео Тим за спо-

љашње 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 ак-

тива за развојно планирање.

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.
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НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Унапређен аје настава применом савремених наставних метода  и већим ангажовањем
ученика.

Применом различитих метода и техника постигнута је свеобухватност праћења ангажо-
вања 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:
 радом Тима за подршку ученицима,
 израдом и реализацијом  Плана подршке ученицима и његовом транспарентношћу,
 израдом и реализацијом Плана припремне наставе за полагање завршних и матурских

испита.

Сарадња школе и родитеља унапређена је кроз Родитељске састанке и Састанке Савета
родитеља.

ЕТОС

Степен ефикасности приликом адаптације  новопридошлих наставника и ученика на
школску средину је повећан.

Међуљудски односи су појачани  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 ученика гитаре 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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ђ) Тим за подршку ученицима

У школској 2019/2020, Тим за подршку ученицима чинили су:
 Сузана Радовановић Перић – директорка школе
 Ана Гајић – разредни старешина 1. разреда средње школе
 Марија Миловановић – разредни старешина 2. разреда средње шко-

ле
 Милица Степановић БабаМилкић – разредни старешина 3. разреда

средње школе
 Светлана Дујаковић – разредни старешина 4. разреда средње школе

На основу акционог плана школе за унапређење квалитета рада школе у области подр-
шка ученицима у школској 2019/2020. години, реализовано је следеће:

Табела 7.2.3-22: Стручно усавршавање ван установе

Активност носиоци актив-
ности реализована активност доказ

упознавање актера 
школе са програ-
мом подршке уче-
ницима

педагог школе

На седници наставничког већа, одржаној 7.11. 2019, 
наставничко веће школе упознато је са програмом 
подршке ученицима
На колективном родитељском састанку, одржаном 
12. новембра 2019, родитељи ученика школе упо-
знати са Програмом подршке ученика

Записник са роди-
тељског састанка
power point пре-
зентација

На сајту школе 
ажурирати податке 
за нову школску го-
дину

Помоћник ди-
ректора школе, 
педагошки ко-
легијум

На сајту школе објављени:
 календар рада
 план писаних провера знања
 критеријуми оцењивања

Сајт школе

Обезбеђивање 
опреме за још једну
мулту медијалну 
учионицу

директор школе
Учионица 19 је набавком адекватне опреме (ком-
пјутер, платно, пројектор) „унапређена” у мултиме-
дијалну учионицу 

Учионица 19
Докази о набавци 
(рачуни, уговори, 
извештаји о преу-
зимању опреме)

Реализација преда-
вања „Пут музичара
од школовања до 
света рада”

Директор шко-
ле, Наташа Ми-
тровић, ванред-
ни. професор 
на ФМУ у Бео-
граду

Проф. и пијанисткиња Наташа Митровић је 16. јану-
ара 2020. у концертној сали школе одржала преда-
вање предавања „Пут музичара од школовања до 
света рада” за ученике средње школе и заинтересо-
ване ученике основне школе са клавирског одсека

Фотографије, ви-
део снимак

Донаторство роди-
теља – набсвкс 
опреме и наставних
средстава

Директор шко-
ле, разредне 
старешине, ро-
дитељи

 Хуманитарна организација „Каритас” донирала је
намештај направљљен од палета за опремање 
горњег ходника школе (у организацији су запо-
слена два родитеља школе)

 Фирме „Кинг Комерц” и „Компрекс” донирале су 
65000 динара за реализацију концертних актив-
ности школе

Уговори о донаци-
ји
Годишњи финан-
сијски извештај 
школе
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Активност носиоци актив-
ности реализована активност доказ

Концерт школе на-
мењен деци инва-
лидима и особама 
са инвалидитетом

директор школе

13. децембра 2019., млада слепа пијанистикиња, 
Петра Спасојевић, одржала је реситал поводом 
дана осбоа са инвалидитетом у концертној сали 
школе. Поред музичког дела програма, у оквиру 
концерта, уприичен је и разговор са Петром и ње-
ном професорком клавира, Аном Фрлин на мтему 
„Музичко школовање деце инвалида”. Разговор је 
водила директорка школе, мр Сузана Радовановић 
Перић

Фотографије, ви-
део снимак кон-
церта

Акциони план за превазилажење уочених недостатака и нереализованих активности
програма подршке ученицима налазиће се у акционЗа школску 2019/2020 годину Тим за
подршку ученицима планирао је и активности које због уведеног ванредног стања услед
пандемије, није било могуће реализовати по предвиђеном плану. Реализација активности
биће померене за школску 2020/2021. 

Извештај припремилa:
мр Сузана Радовановић Перић, директор школе

е) Тим за развој међупредметних компентенција и
предузетништва

Чланови Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску
2019/2020. годину, су:
 проф. Милица Продановић, клавирски одсек – координатор
 мр Сузана Радовановић – Перић, директор школе
 проф. Славиша Јездимировић, помоћник директора школе
 Виолета Огњеновић, педагог школе
 проф. Марија Миловановић, општеобразовна настава
 проф. Милица Степановић Баба – Милкић, теоретски одсек
 мр Снежана Стевановић, гудачки одсек
 проф. Никола Јанковић, одсек хармонике
 проф. Милош Петровић, одсек гитаре
 проф. Слободанка Васиљевић – Љујић, дувачки одсек
 проф. Милена Урошевић, одсек певача
 проф. Јелена Бранковић, ИО Лајковац
 проф. Тијана Читаковић, ИО Мионица
 Бојана Вујић, представник ученика

Од планираних активности, у школској 2018/2019. години реализоване су следеће:  
 израђен је  Годишњи план рада Тима за међупредметне компетенције и предузетни-

штво;
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 одржано 11. Гитарско такмичење „ВАРТ“;
 реализован заједнички концерт ученика гитаре ваљевске и музичке школе из Велења;
 музичка школа је узела учешће у пројекту „Битлманија“;
 реализовани 22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“

Услед увођења ванредне ситуације, следеће активности нису реализоване:
 такмичење хорова „Хорфест“;
 концерти поводом обележавања Дана школе;
 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

Рад Ученичког парламента је  био регулисан чланом 88.  Закона о основама система
образовања  и  васпитања  („Сл.  Гласник  РС”  број  88/2017,  27/2018.-  други  закони  и
10/2019) који ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања инте-
реса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непо-
средно тичу.

Табела 7.3.1-1: Чланови Ученичког парламента у школској 2019/20. години

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

1)Теодора Радовић - ВИ
2)Анђелина Николић - ВИ
3) Јана Павић - ВИ

1)Андријана Јанковић - ВИ
2)Тијана Маџаревић - ВИ
3)Сара Да Ролд - ТО

1)Исидора Лазаревић - ТО
2)Виктор Лукић - ВИ
3)Јован Муратовић - ВИ

1)Бојана Вујић - ВИ
2)Ивана Урошевић - ВИ
3)Јана Томић - ТО

Председник Ученичког парламента била је Бојана Вујић, заменик Исидора Лазаревић, а
записничари: Јана Томић и Виктор Лукић.

Пунолетни представници ученика у Школском одбору:
 Бојана Вујић
 Виктор Лукић

Табела 7.3.1-2: Реализација плана рада Ученичког парламента

Ме
сец

Реализоване плани-
ране активности

Носиоци актив-
ности

Начин реализа-
ције

Реализоване
непланиране
активности 

Нереализоване
активности

Показатељ
успешности

IX

1.

Конституисање 
Ученичког пар-
ламента у шк. 
2019/20. год

Ученици
Директор
Секретар
Педагог

Демократска
процедура гла-

сања
/ /

Избор председ-
ника, заменика,
записничара и
представника у

ШО

2.
Пословник о 
раду УП

Председник УП
Секретар
Педагог

Излагање, Ди-
скусија

/ /
Усвојен  По-

словника о раду
УП

3.
Избор ученика 
за учешће у 
раду Тимова

Директор
УП

Педагог
Договор / /

Ученици актив-
но учествују у
раду школских

тимова

4. Израда годи-
шњег плана 
рада УП

УП
Педагог

Предлагање
Дискусија
Усвајање

/ / Усвојен план
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Ме
сец

Реализоване плани-
ране активности

Носиоци актив-
ности

Начин реализа-
ције

Реализоване
непланиране
активности 

Нереализоване
активности

Показатељ
успешности

5.
Сарадња са не-
владиним орга-
низацијама

Директор
УП

Представници
НВО

Контакт мејлом
Организација

предавања

/
/

Друштво истра-
живача „Влади-

мир Мандић
Манда“ је реа-
лизовало про-

моцију свог
рада

X

6. / Председник УП Конференција /

Учешће на кон-
ференцији УНСС
Промоција шко-

ле
Размена иску-

става

/

7.
Конкурси и сти-
пендије

Секретар
ОС

Педагог

Обавештења
Пријаве

Израда Корака за
стипендију

/ /

Сви ученици
који остварују
право, примају

стипендије

8.

Испитивање по-
требе ученика 
за учествова-
њем у раду сек-
ција

УП
Директор
Педагог

Анкетирање / /
Активно учешће
ученика у раду

секција, наступи

9.

Насиље, злоста-
вљање и зане-
маривање у 
школи

Ученици
Педагог

Предавање,
филмови

/ /

У школи нема
случајева зло-
стављања и за-

немаривања

XI

10.

Успех ученика 
на крају I класи-
фикационог пе-
риода

ОС
Ученици

Разговор / /
Бољи успех уче-
ника у II троме-

сечју

11.
Здрав и безбе-
дан живот мла-
дих

ОС
Ученици

Разговор / /
Јачање свести

ученика о здра-
вом жиоту

12.

План излета у 
Београд са по-
сетом позори-
шту/опери

УП
Директор
Педагог

Састанак
Гласање

/ /
Донет предлог

плана

XII

13.

Обележавање 
светског дана 
борбе против 
AIDS-a

УП

Пано
Предавање „Ри-
зично понаша-

ње“
„Школа Да, дро-

га НЕ“

/ /

Подизање све-
сти о опасности
ризичних одно-

са

14
Хумантирна ак-
ција „Улепшајмо
тренутак“

Ученици:
Исидора Лаза-
ревић, Виктор
Лукић, Данило
Веселиновић и
педагог школе

Програм у ПУ
„Буба Мара“

и у болници –
дечје одељење

/ /
Свест о значају
помоћи други-

ма

15.
Концерт слабо-
виде ученице

Директор, педа-
гог

Концерт, разго-
вор

/ /

Ученици разви-
ли свест о стању
слепих и слабо-

видих 
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Ме
сец

Реализоване плани-
ране активности

Носиоци актив-
ности

Начин реализа-
ције

Реализоване
непланиране
активности 

Нереализоване
активности

Показатељ
успешности

16. /
УП

Директор
/ /

Планирање про-
славе Нове го-

дине
/

II

17.
Анализа успеха 
на крају I полу-
годишта

УП
ОС

Дискусија / /
Бољи успех уче-
ника у II полуго-

дишту

18.
Професионално
информисање 
ученика

Педагог
ОС

Анализа резул-
тата тестирања

/ /

Резултати теста
ПО су у сагла-

сности са жеља-
ма ученика

Одржано је 7
мастер класова

истакнутих
уметника и 3
разговора са
уметником

19. /
УП

Директор
Планирање
Прослава

/
Прослава Дана
заљубљених*

/

III

20. / / / /
Излет у Београд
са посетом по-
зоришту/опери

/

21. /
УП

Педагог
Разговор /

Разматрање од-
носа и сарадње
ученика и на-

ставника из
перспективе

ученика

/

22. /
УП

Педагог
Разговор /

Критеријуми за
избор и набавку

уџбеника
/

IV

23. / / / /
Израда страни-

це УП наше
школе

/

24. / / / /

Анализа успеха
ученика на крају
III класификаци-

оног периода

/

V

25. / / / /
Уређење школ-
ског простора

/

26. / / / /

Анализа јаких и
слабих страна
школе из пер-

спективе учени-
ка (предлози

распореда часо-
ва, СА, методика

рада...)

/

VI

27.
Анализа рада 
УП и евалуација

УП
Педагог

Директор

Анализа
Разговор

/ /
Ученици задо-
вољни резулта-
тима рада УП

28.
Израда изве-
штаја рада УП

УП
Педагог

Писано изве-
штавање

/ /
Усвојен извештај

о раду УП
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Реализација плана:

 Од 28 активности које су планиране годишњим планом рада Ученичког парламента
није реализовано 10, од чега 3 због незаинтересованости ученика, а 7 због ванредног
стања у земљи и немогућности да се те активности реализују онлајн  услед оптерећено-
сти ученика.

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 нису реализоване потпуности, због
пнадемије COVID-19.

а) Оркестри

а.1) Гудачки оркестар ОМШ
У школској 2019/20. години гудачки оркестар ОМШ чинилo je 25 ученика. 

Прве виолине:
Николина Маџаревић, Тина Петровић, Миливој Јовановић, Тара Димитријевић, Ната-

лија Панић, Вук Стевановић, Небојша Ристић

Друге виолине:
Вишња Марковић, Анастасија Радовановић, Анка Стошић, Дуња Савић,Лена Ранковић,

Јана Јоксимовић, Стефан Арсеновић

Треће виолине / виоле:
Ленка Вуковић, Сава Петровић, Злата Кнежевић, Николина Павловић, Николија Ку-

линчевић, Лазар Урошевић, Јана Крстић

Виолончело:
Емилија Крунић, Јасмина Филић, Хана Перић, Николина Мишковић, Јана Ивановић и

Нађа Стефановић

Оркестром је руководила мр Снежана Стевановић.

Састав оркестра је у овој години у значајној мери бројем и квалитетом чланова ојачан у
односу на прошлу. Ове године је оркестар имао и клавирског сарадника, проф. Милицу
Продановић. 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 прихвата-
њу оркестра као једног од врло перспективних промотера наше школе.

Овогодишњи репертоар оркестра чиниле су следеће композиције:
Сен Санс: Баханалије из опре „Самсон и Далила”
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Moкрањац: Тебе појем

У овој години гудачки оркестар је у значајној мери развио концертантни елемент изво-
ђаштва, 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 зајед-
ничком концерту са ученицима гудачког одсека СМШ „Михајло Вукодраговић”, наступ на
Светосавском концерту школе, учешће на аудицији за формирање екипе која би школу
представљала на Фестивалу музичких школа у Вршцу.

Традиција брижљивог неговања оркестарског свирања на гудачком одсеку била је и ове
године изражена у раду оркестра. Ученици су своју личну спознају инструмента унапреди-
ли кроз доживљај оркестарског звука и неопходност рада на интонацији, ритму и постиза-
њу уједначене боје звука као примарних елемената складног и квалитетног музицирања у
ансамблу. 

Руководилац оркестра ОМШ
мр Снежана Стевановић

а.2) Оркестар гитара
У школској 2019/20. години оркестар гитара ОМШ чинилo je 13 ученика. 

Прве гитаре:
Гођевац Јанко, Драгић Анђелка и Мирковић Николина.

Друге гитаре:
Кулинчевић Катарина, Живковић Маја и Младеновић Огњен

Треће гитаре:
Инђић Ива, Богутовић Данило и Калабић Коста 
 
Четврте гитаре: 
Марковић Иван, Јовановић Милош, Мијаиловић Нађа и Пантелић Арсен.

Оркестром је руководио Лука Јездић

Састав оркестра, у највећој мери. чинили су  ученици који нису имали прилике да ра-
није наступају као солисти или у оквиру неког састава. Један од главних циљева рада орке-
стра јесте анимирање оних ученика који се нису пронашли у солистичком свирању, так-
мичењима итд. Међутим, оркестру су се придружили и они ученици са запаженим резул-
татима на републичким такмичењима. Самим тим, мотивација је била загарантована, као
и квалитет и озбиљност у раду. Репертоар за прво полугодиште подразумевале су компо-
зиције традиционалне шпанске музике, као и аранжман композиције Пинк Пантер, која је
и јавно изведена на новогодишњем концерту. Допадљива музика, како за свирање, тако и
за слушање, показала се као одличан избор. Избор репертоара, састав чланова, ангажова-
ње чланова, допринело  је врло запаженом наступу у Музичкој школи. Као изразит успех,
треба нагласити да је то партитура која је угрубо подељена на 4 деонице, али садржи ми-
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кро поделе деоница у оквиру тих општих. Ово је композиција која се налази на репертоару
професионалних оркестара и велики је изазов одсвирати је. Оркестар већ даје назнаке по-
стизања циља да постане један од промотера наше школе.

Овогодишњи репертоар оркестра чиниле су следеће композиције: 
Х.Манцини: Пинк Пантер 
Р. Пипо: Плес

Руководилац Оркестра гитара
Лука Јездић

а.3) Оркестар хармоника ОМШ
У школској 2019/2020. године оркестар хармоника чинило је 13 ученика основне му-

зичке школе:

Прва хармоника: Јовановић Влајко, Симовић Лазар, Станојевић Никола;
Друга хармоника: Павићевић Душан, Николић Филип, Драгојевић Страхиња;
Трећа хармоника: Јовановић Павле, Деспотовић Ђорђе, Митровић Матеја, Бановић Ни-

кола, Матић Дејан, Милосављевић Младен.

На репертоару оркестра хармонике у овој школској години био је Турски Марш од Мо-
царта. Уз помоћ ученика средње музичке школе одсека хармонике и колега са одсека, ор-
кестар хармоника наступа новогодишњем концерту школе одржаном 26.12.2019. године
управо са овом композицијом. 

Руководилац Оркестра гитара ОМШ
Никола Јанковић
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б) Хорови

б.1) Хор Основне музичке школе
Хор ОМШ “Живорад Грбић” је на почетку школске 2019/20.год. бројао 81 ученика.  У

току школске године једна ученица се исписала а један ученик је преусмерен на наставу
камерне музике. Термини за одржавање часова хора су били: понедељак, среда и четвртак
од 19:10 до 19:55. Настава је одржавана у великој сали школе с обзиром на то да хор није
био подељен на два састава, већ је функционисао као јединствени састав. Из тог разлога
ученицима су понуђена три термина како би могли да ускладе своје школске обавезе са
наставом хора.

Програм рада хора обухватао је различите вежбе распевавања, поставке гласа и више-
гласног певања. У ту сврху коришћене су вокализе, вежбе дисања, канони и разне друге
методе прилагођене узрасту певача. Такође, постепено су увођени и елементи хорске ко-
реографије. 

Композиције које су обрађиване:
1. “White winter hymnal”, Pentatonix
2. “The Rose”, Ola Gjeilo
3. “Whisper”, Greg Gilpin
4. “Мишји сватови”, Владимир Бердовић
5. “Scales and arpeggios”, музика из Дизнијевог цртаног филма “Aristocats”

Хор је веома успешно наступио на новогодишњем концерту школе под називом “Сим-
фонија узвраћа ударац” са две композиције. Композицију “The Rose” извели су у оквиру
већег састава, заједно са девојачким хором СМШ (припремила проф. Милица Степано-
вић-Бабамилкић), гудачким квартетом школе (припремила проф. Ангелина Новаковић) и
уз клавирску пратњу мр. Ивана Рабасовића. Композицију “Whisper” извели су самостално
уз клавирску пратњу и са осмишљеном хорском кореографијом. 

За  друго полугодиште  било  је  планирано да  хор оствари и  такмичарске наступе на
“Хорфесту”, kao и на “Мајским музичким свечаностима” у Бијељини. Због избијања епи-
демије корона вируса и увођења ванредног стања, настава је, од половине марта, органи-
зована online путем viber групе Хор ОМШ. Програм није мењан али је рад са ученицима
преусмерен на индивидуални, у циљу формирања виртуелног хора. Уз сарадњу са профе-
сорима Драженом Кујунџићем и Жељком Русиновићем који су урадили аудио и видео об-
раду материјала остварен је видео клип композиције “Scales and arpeggios” који је затим
постављен на платформу Youtube. 

Диригент хорa
Божана Дивац
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б.2) Хор Средње музичке школе
Школска 2019/20. је била специфична по томе што већина планираних активности није

била реализована. Разлог томе је проглашење пандемије Covid-a 19 и увођење ванредног
стања. Од 16. 03. 2020.настава је организована on line преко Viber групе. Међутим, до тог
датума, хор је имао неколико запажених наступа.

На Концерту добродошлице, одржаном 10. 10. 2019. године, Девојачки хор СМШ извео
је композицију Драгана Шуплевског “Пошла мома на вода”.

Мешовити хор СМШ имао је први наступ 07. 11. 2019. године на концерту Вајб за про-
фесоре , којим је обележен Дан просветара. На концерту је хор извео композицију Дарка
Краљића, “Девојко мала”.

На Новогодишњем концерту “Симфонија извраћа ударац”, одржаном 25. 12. 2019. го-
дине, Девојачки хор СМШ је премијерно извео композицију норвешког композитора Ола
Гијеила “ Ave generosa”.
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Свој, нажалост последњи наступ у школској 2019/20. години и Мешовити  и Девојачки
хор СМШ имали су на Светосавском концерту, одржаном 27. 01. 2020. године. Мешовити
хор је заједно са хором ОМШ, извео Химну Св. Сави, а Девојачки хор је извео “Приморске
напјеве” Стевана Стојановића Мокрањца.

Девојачки хор СМШ је у склопу припрема за планирана такмичења спремио следећи
програм:
 Орландо ди Ласо- “O, ochi manza mia”
 Ст. Ст. Мокрањац- “Приморски напјеви”
 Димитрије Големовић- “Богородице, Дјево”
 Ола Гијеило- “Ave generosa”
 Драган Шуплевски- “Пошла мома на вода”

На жалост, због ванредног стања ниједно такмичење није реализовано, као ни одређен
број планираних наступа. Надамо се да ћемо у следећој школској години успети да надок-
надимо све пропуштено.

Диригент хора
Милица Степановић Баба-Милкић
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7.4.2. Реализација планова допунске наставе

Планирани часови допунске наставе, до увођења ванредног стања изазваног пандеми-
јом COVID-19, реализовани су у складу са плановима рада наставника. 

7.4.3. Реализација планова додатне наставе

Планирани часови додатне наставе, до увођења ванредног стања изазваног пандемијом
COVID-19, реализовани су у складу са плановима рада наставника. 

7.4.4. Реализација такмичења у организацији 
школе

а) Школска такмичења

а.1) Одсек клавира
Према Плану рада стручног већа за област предмета клавира, Школско такмичење је

требало да се одржи у току месеца априла. Имајући у виду да је 16. марта уведено ванред-
но стање, а настава свих предмета надаље вођена на даљину, школско такмичење није реа-
лизовано. 

шеф одсека
Милица Продановић

а.2) Одсек гудача
Због пандемије COVID-19, ове школске године није одржано планирано школско так-

мичење гудача.

шеф одсека
мр Снежана Стевановић
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а.3) Одсек гитаре
Због пандемије COVID-19, ове школске године није одржано планирано школско так-

мичење гитариста.
шеф одсека

Милош Поповић

а.4) Одсек хармонике
Школско такмичење од првог до шестог разреда ОМШ које се традиционално одржава

у мају, ове године нажалост није било могуће организовати и реализовати због ванредног
стања насталог услед пандемије Корона вируса.

шеф одсека
Никола Јанковић

а.5) Одсек дувача
На дувачком одсеку планирано је школско такмичење у мају месецу.Такмичење није

одржано због пандемије корона вируса.

шеф одсека
Слободанка Васиљевић Љујић

а.6) Одсек певача
Планирано школско такмичење певача за ову школску годину није реализовано, због

пандемије COVID-19.

шеф одсека
Милена Урошевић
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б) XI ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2019”
Једанаесто  по  реду  ваљевско  гитарско

такмичење је одржано 7. и 8. децембра. За
разлику  од  претходних  година,  увертиру
пред Варт употпунили су најбољи ученици
гитарског  одсека,  концертом  у  Модерној
Галерији,  5.  децембра,  како  би  своју  ве-
штину и музикалност кроз свирање, пред-
ставили широј публици и људима у граду
Ваљеву, у културним установама ван Му-
зичке школе.  Овогодишњи ВАРТ је  орга-
низован кроз дводневне активности. Први
дан је био предвиђен за мастер клас код
професорке Музичке академије у Београ-
ду Вере Огризовић и Дамјана Станишића, уметника који је концертом камерног Дуа отво-
рио такмичење пре две године. Првог дана, такмичење је званично отворено концертом
Босанско Херцеговачког гитаристе Бошка Јовића, вансеријског уметника и концерт мај-
стора који је засигурно улепшао вече публици која је имала прилику да ужива у његовим
обрадама традиционалне песме и стила познатог као Севдах карактеристичног за своје
изворно подручје Босну и Херцеговину. На програму су биле најпопуларније старе севда-
линке: Имам једну жељу, Елено Керко, Лјепи ли су Мостарски Дућани, Крај танана шадр-
вана, Ајде Јано и ауторске композиције Валцер и два Танга. Као гост концерта Дамјан Ста-
нишић и Јовић су извели једну заједничку композицију, иначе ауторско дело Дамјана Ста-
нишића под називом „Ево срцу моме радости”. Препуна концертна сала одушевљено је
аплаудирала, фасцинирана избором програма и предивне музике као и вештином извођа-
ча који је кроз оваква дела могао да прикаже виртуозност, сензибилитет, експресивност,
технички и тонски и аранжерски врло импресиван уметнички ниво, модерна решења и
широк спектар могућности свирања класичне гитаре кроз традиционалну музику Балкана.

У недељу 08.12. отпочео је такмичарски део. Такмичење је протекло врло успешно, на-
ступили су такмичари из Београда, Шапца, Земуна, Уба, Смедерева, Алексинца Лознице,
Зворника, Бијељине и наравно Ваљева укупно њих 30, ученика основне и средње музичке
школе. Лауреат за ОМШ, освојила је Оливера Огњеновић ученица шестог разреда Музич-
ка школа „Др.  Војислав Вучковић” у класи Милкице Поњавић из Београда.  Лауреат за
СМШ је добио Лука Петровић, ученик 1. разреда у класи проф. Стевана Јовића, МШ „Ми-
хаило Вук Драговић” – Шабац.

У оквиру „ВАРТА” наступило је 10 ученика наше школе који су освојили 5 првих, и 5
других награда. 

У класи професора Драгана Николића наступили су:
 Анђела Мишић први разред СМШ, прва награда 92 бода, 
 Милица Лукић први разред СМШ, друга награда 85 бодова
 Тина Станковић четври разред СМШ, пета категорија друга награда са освојених 85 бо-

дова. 

У класи професора Милоша Поповића наступили су: 
 Теодоровић Угљеша, други разред, прва награда са освојених 95 бодова, победник прве

категорије, 
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 Мирковић Николина, пети разред, друга награда са освојених 89 бодова у трећој кате-
горији 

У класи професора Луке Јездић други разред ИО Мионица
 Маја Стевановић, други разред, прва награда, 90 бодова,
 Никола Секулић трећи разред, прва награда, 90 бодова, 
 Душан Жуњић,трећи разред, друга категорија, прва награда са освојених 93 бода, 
 Анђелка Драгић, пети разред, друга награда, 87 бодова,
 Маја Живковић, пети разред, друга награда, 86 бодова.

Стручни  жири ове  године  сачињавали
су уважени професори из Београда, Вера
Огризовић, Милкица Поњавић и директор
Гитар  -арта  Бошко  Радојковић  који  су
претходних  година  правили фантастичне
резултате са својим ученицима на такми-
чењима широм своје матичне Земље и ре-
гиона,  са  огромним  педагошким  иску-
ством и постигнутим резултатима створи-
ли су велики ауторитет, уважавање и по-
пуларност  у  свету  класичне  гитаре  не
само на домаћој сцени већ и много шире.
Након успешног првог дана такмичења и
веома  инспиративног  и  добро  посећеног
концерта, у недељу 08. 12. по предвиђеном распореду, након такмичарског дела, у вечер-
њим сатима је затворено једанаесто по реду Ваљевско гитарско такмичење. Подељене су
дипломе учесницима и вредне награде лауреатима за ОМШ и СМШ.

Одржавање овакве врсте такмичења доприноси развоју и популаризацији бављења и ис-
траживања гитаре као инструмента и неговању једне клутурне манифестације где су сви
љубитељи класичне гитаре као и музике уопште, у прилици да уживају у наступима како
малих тако и великих уметника из целе Србије и региона. Оно што је такође важно наве-
сти, јесте да се број такмичара из године у годину повећава, што представља како обавезу
тако и задовољство да организација и ниво такмичења и концерата буде из године у годину
на највишем нивоу. 

Извештај припремио
шеф одсека гитаре: Милош Поповић
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в) 21. међународни Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Удружења музич-

ких и балетских педагога Србије и Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево, а уз гене-
рално покровитељство Града Ваљева, од 26. фебруара до 1. марта 2020. године у Музичкој
школи „Живорад Грбић” – Ваљево одржани су 22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир
Куленовић”. И ове године Сусрети су били уврштени у Календар такмичења и смотри уче-
ника основних и средњих школа Републике Србије за школску 2019/20. годину. 

Негујући традицију окупљања на почетку пролећа најбољих младих извођача на флау-
ти, на овим Сусретима се ваљевској публици и стручном жирију представило укупно 130
учесник  солиста.  Представило  се  и  7  камерних  ансамбала.  Учесници су  дошли из  31
основних, средњешколских и високошколских установа за музичко образовање из Србије,
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Словеније и Бугарске. Учеснике је
за ово такмичење спремало 48 педагога, а на Сусретима их је пратио 42 корепетитора. 

Жири је био састављен од еминентних професора из земље и иностранства: 
• мр Миомир Симоновић (Србија) – председник жирија 
• мр Љубиша Јовановић (Србија) – члан жирија за ОШ, СШ, МА
• мр Страшо Темков (Македонија) – члан жирија за ОШ, СШ, МА
• проф. Георги Спасов (Бугарска) – члан жирија за ОШ, СШ, МА
• проф. Матеј Зупан (Словенија) – члан жирија за СШ, МА
• мр Лаура Леваи Аксин (Србија) – члан жирија за СШ, МА 
• проф. Александар Буркерт (Србија) – члан жирија за ОШ, СШ
• проф. Маријана Јосиповић Мирковић (Србија) – члан жирија за ОШ
• проф. Слободанка Васиљевић-Љујић (Србија) – члан жирија за ОШ.

Жири је прогласио Лауреате 22. Сусретa у следећим категоријама:
• Свеукупни Лауреат 22. међународних Сусрета „Тахир Куленовић” у Ваљеву   је Обрадовић 

Марија, VI разред, МШ „Живорад Грбић” – Ваљево (Србија), педагог: Зорана Матић. 
Онa је добитник и новчане Награде породице професора Тахира Куленовића.

• Лауреат за музичке академије   je Fundelić Franziska Anne, I година, Академија за гласбо
– Љубљана (Словенија), педагог: Матеј Зупан.

• Лауреат за средње музичке школе   je Обрадовић Марија, VI разред, МШ „Живорад Гр-
бић” – Ваљево (Србија), педагог: Зорана Матић. (Напомена: учесница се такмичила у ка-
тегорији III разреда средње музичке школе.)

• Лауреат за основне музичке школе   је Зуровац Олга, II разред, ОМШ „Владимир Ђорђе-
вић” – Алексинац (Србија), педагог: Биљана Димитријевић.

• За најбољег педагога проглашени су: Александра Хорват, МШ „Исидор Бајић” - Нови 
Сад (Србија) и Зорана Матић, МШ „Живорад Грбић” - Ваљево (Србија). 

• За најбољег клавирског сарадника проглашени су Мери Бојић-Радојчић, Факултет му-
зичке уметности - Београд (Србија) и Драгана Раић, Факултет музичке уметности - Бео-
град (Србија).

У категоријама где су наступали солисти, укупно је додељено:
• четири Лауреата, 
• тринаест 1. I награда, 
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• шездесетпет I награда, 
• четрдесетчетири II награде,
• седам III награда и 
• једна Похвала.

Одустало је осамнаест пријављених учесника. 

У категоријама камерних ансамбала укупно је додељено: 
• две 1. I награде, 
• једна I награда и
• четири II награде. 

Ниједан ансамбл није одустао.

У среду, 26. фебруара, у оквиру Свечаног отварања 22. Сусрета, одржан је концерт Хора
флаута „Флаутино Лола Класик” из Београда. Хор флаута настао је 2010. године у оквиру
АКУД „Лола” у Београду, као један од три ансамбла класичне музике под уметничким вођ-
ством Љубише Јовановића. Овај нестандардни камерни састав се ослања на традицију коју
је изградио у Србији Хор флаута, осамдесетих година прошлог века. Састављен је углав-
ном од студената ФМУ, али су придружени и најталентованији млади флаутисти из сред-
њих музичких  школа.  Репертоар  сачињавају  оригинали  и  транскрипције  великих  дела
Баха, Боисмортиера, Хајдна, Моцарта, као и савремена литература написана посебно за
овај састав. Ансамбл континуирано подстиче сваралаштво савремених композитора у ре-
гиону изводећи премијерно велики број нових дела и промовише извођење композиција
искључиво високих стваралачких домета и непролазних уметничких вредности.

За време трајања Сусрета, одржан је Master class за заинтересоване учеснике Сусрета.
Предавач је био Дејан Гаврић – редовни професор на Високој школи за музику у Мајнцу.
У раду Master class-а је учествовало 10 студената музичких академија, 20 ученика средњих
музичких школа и 1 ученик основниe музичкиe школe.

У недељу, 1. марта, на свечаном затварању Сусрета наступили су најуспешнији учесни-
ци Сусрета.

Генерални поковитељ Сусрета, као и претходних година, био је Град Ваљево.

Остали порковитељи Сусрета су: 
• породица професора Тахира Куленовића,
• „Flavtelje Slovenija” Daminelli Pietro d.o.o. – Љубљана, Словенија (музички инструменти

– продаја, сервис, саветовање),
• Водовод – Ваљево,
• МARKET M – Valjevo (штампа и продаја свих врста кутија, украсних кеса, фасцикли,

етикета и осталог штампарског материјала),
• Хотел „Гранд” – Ваљево,
• Коначиште „Бубица” – Ваљево,
• Ресторан „Златибор” – Ваљево,
• „X BREND” – Ваљево (дигитална штампа великог формата),
• Туристичка организација Ваљево.
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Резултати ученика наше школе:

У категорији солиста, учесници из наше школе освојили су: 
• два Лауреата, 
• једну 1. I награду, 
• дванаест I награда и 
• дванаест II награда.

Табела 7.4.4-1: Резултати ученика наше школе на 22. Сусрета флаутиста у категорији со-
листа

Ниво обр. Раз. Име Педагог Корепетитор Награда Поени Посебне награде

ОМШ I Лидија Жугић Мина Чкојић
Сања Станко-
вић

I награда 95,29

ОМШ I Теодора Мишић Мина Чкојић
Сања Станко-
вић

I награда 95,14

ОМШ I Олга Матић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 95,00

ОМШ I Дуња Ђурђевић Мина Чкојић
Сања Станко-
вић

II награда 93,86

ОМШ I Катарина Радовановић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

II награда 92,86

ОМШ I Наташа Бошковић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

II награда 91,43

ОМШ I Дуња Мијаиловић Мина Чкојић
Сања Станко-
вић

II награда 90,29

ОМШ II Тара Љујић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 97,67

ОМШ II Искра Ђуровић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 96,50

ОМШ II Анастасиа Ђуричић Мина Чкојић
Сања Станко-
вић

I награда 95,43

ОМШ II Исидора Лукић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

I награда 95,14

ОМШ II Андреа Гавриловић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

II награда 92,17

ОМШ III Милица Миловић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 95,00

ОМШ III Уна Стефановић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

II награда 89,67

ОМШ IV Ива Бошковић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 95,50

ОМШ IV Татјана Петровић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

I награда 95,00

ОМШ IV Лена Топаловић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

II награда 93,17

ОМШ IV Анастасија Карадаревић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Сања Станко-
вић

II награда 91,83
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Ниво обр. Раз. Име Педагог Корепетитор Награда Поени Посебне награде

ОМШ V Ивона Пејић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

II награда 91,43

ОМШ V Анастасија Рафаиловић Зорана Матић
Теодора Рафа-
иловић

II награда 89,71

ОМШ VI
Марија Обрадовић
(такмичила се у катего-
рији III р. СМШ)

Зорана Матић
Иван Рабасо-
вић

1. I награда 100,00

Лауреат за СМШ, 
Свеукупни Лауреат 
такмичења и добит-
ник Новчане награде
породице професо-
ра Тахира Куленови-
ћа

ОМШ VI Ленка Мићић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

I награда 96,71

СМШ I Теодора Радовић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

I награда 95,83

СМШ I Кристина Степановић
Слободанка Васиље-
вић Љујић

Иван Рабасо-
вић

II награда 91,83

СМШ II Калина Петровић Зорана Матић
Сања Станко-
вић

II награда 92,71

У категорији камерних ансамбала, ученици из наше школе освојили су: 
• једну I награду и 
• једну II награду.

Табела 7.4.4-2: Резултати ученика наше школе на 22. Сусрета флаутиста у категорији ка-
мерних ансамбала

Кате-
горија Назив ансамбла

Чланови ансамбла
Педагог Коре-

петитор Поени Награ-
да

Посебне
наградеИме Узраст

I
Квартет „Пико-
ло”

Бошковић Ива IV р. ОМШ

Слободан-
ка Васиље-
вић Љујић

95,33
I награ-

да

Топаловић Лена IV р. ОМШ

Карадаревић Анастасија IV р. ОМШ

Петровић Татјана IV р. ОМШ

II
Ансамбл 
„Flautissimo”

Степановић Кристина I р. СМШ

Мина Чко-
јић

90,00
II на-
града

Радовић Теодора I р. СМШ

Петровић Калина II р. СМШ

Павловић Сара V р. ОМШ

Теофиловић Кристина VI р. ОМШ

Наше ученике су за ово такмичење припремали следећи наставници: Слободанка Васи-
љевић Љујић, Мина Чкојић и Зорана Матић. Зорана Матић је добила награду као најбољи
педагог на такмичењу.

Наше ученике су на овим Сусретима пратили следећи корепетитори из наше школе:
Иван Рабасовић, Сања Станковић и Теодора Рафаиловић.
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Табела 7.4.4-3: Број солиста по школама који су насупили на такмичењу

Држава Град Школа

Ниво образовања

музичке
академије

основне
музичке
школе

средње
музичке
школе

Свеукупно

Босна и Херцеговина Бања Лука ЈУ МШ „Владо Милошевић” 5 2 7
Зворник ЈУ ОМШ „Војин Комадина” 1 1

Укупно за Босна и Херцеговина 6 2 8
Б лгариъ я София НМА „Проф. Панчо Владигеров” 1 1

НМУ „Л бомир Пипков”ю 2 2
Стара За-
гора

НУМСИ „Христина Морфова” 1 1

Укупно за Б лгариъ я 1 1 2 4
Северна Македонија Скопје Факултет за музичка уметност 3 3

Укупно за Северна Македонија 3 3
Словенија Љубљана Академија за гласбо 2 2

Укупно за Словенија 2 2
Србија Алексинац ОМШ „Владимир Ђорђевић” 1 1

Београд МШ „Ватрослав Лисински” 3 3
МШ „Даворин Јенко” 3 3
МШ „Др Војислав Вучковић” 2 2
МШ „Мокрањац” 1 1
МШ „Станковић” 1 1
ОМШ „Владимир Ђорђевић” 5 5
Факултет музичке уметности 9 9

Ваљево МШ „Живорад Грбић” 22 3 25
Гроцка ОМШ „Невена Поповић” 5 5
Земун МШ „Коста Манојловић” 7 2 9
Зрењанин МШ „Јосиф Маринковић” 1 1 2
Крушевац МШ „Стеван Христић” 1 1
Лозница ОМШ „Вук Караџић” 1 1
Ниш Музичка школа 2 2

Факултет уметности 2 2
Нови Сад МШ „Исидор Бајић” 7 7 14

ОМШ „Јосип Славенски” 12 12
Пожаревац ШОСМО „Стеван Мокрањац” 1 1 2
Уб ШОМО „Петар Стојановић” 5 5
Шабац МШ „Михаило Вукдраговић” 3 3
Шид ОМШ „Филип Вишњић” 1 1

Укупно за Србија 11 74 24 109

Црна Гора Бар
ЈУ ШОМО „Петар II Петровић – Ње-
гош”

4 4

Укупно за Црна Гора 4 4

Свеукупно 17 85 28 130

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 267



7. Реализација планова

Табела 7.4.4-4: Број ансамбала по школама који су наступили на такмичењу

Држава Град Школа
Категорија

I II
Свеукуп-

но

Босна и Херцеговина Бања Лука ЈУ МШ „Владо Милошевић” 2 2

Укупно за Босна и Херцеговина 2 2

Б лгариъ я София НМУ „Л бомир Пипков”ю 1 1

Укупно за Б лгариъ я 1 1

Србија Београд ОМШ „Владимир Ђорђевић” 1 1

Ваљево МШ „Живорад Грбић” 1 1 2

Земун и Бео-
град

МШ „Коста Манојловић" – Земун, ОМШ „Вла-
димир Ђорђевић” – Београд, МШ „Даворин 
Јенко” – Београд и МШ „Јосиф Маринковић” – 
Београд

1 1

Укупно за Србија 3 1 4

Свеукупно 5 2 7

Табела 7.4.4-5: Број награда солиста по школама

Држава Град Школа
Награда

1. I на-
града

I на-
града

II на-
града

III на-
града

Похва-
ла

Свеу-
купно

Босна и Херцеговина Бања Лука ЈУ МШ „Владо Милошевић” 4 3 7

Зворник ЈУ ОМШ „Војин Комадина” 1 1

Укупно за Босна и Херцеговина 4 4 8

Б лгариъ я София НМА „Проф. Панчо Владигеров” 1 1

НМУ „Л бомир Пипков”ю 1 1 2

Стара За-
гора

НУМСИ „Христина Морфова” 1 1

Укупно за Б лгариъ я 2 2 4

Северна Македонија Скопје Факултет за музичка уметност 1 2 3

Укупно за Северна Македонија 1 2 3

Словенија Љубљана Академија за гласбо 1 1 2

Укупно за Словенија 1 1 2

Србија Алексинац ОМШ „Владимир Ђорђевић” 1 1

Београд МШ „Ватрослав Лисински” 2 1 3

МШ „Даворин Јенко” 1 1 1 3

МШ „Др Војислав Вучковић” 1 1 2

МШ „Мокрањац” 1 1

МШ „Станковић” 1 1

ОМШ „Владимир Ђорђевић” 5 5

Факултет музичке уметности 2 3 4 9

Ваљево МШ „Живорад Грбић” 1 12 12 25

Гроцка ОМШ „Невена Поповић” 2 3 5

Земун МШ „Коста Манојловић” 1 5 3 9

Зрењанин МШ „Јосиф Маринковић” 1 1 2

Крушевац МШ „Стеван Христић” 1 1
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Лозница ОМШ „Вук Караџић” 1 1

Ниш Музичка школа 1 1 2

Факултет уметности 2 2

Нови Сад МШ „Исидор Бајић” 1 10 2 1 14

ОМШ „Јосип Славенски” 3 5 4 12

Пожаре-
вац

ШОСМО „Стеван Мокрањац” 2 2

Уб ШОМО „Петар Стојановић” 3 2 5

Шабац МШ „Михаило Вукдраговић” 1 2 3

Шид ОМШ „Филип Вишњић” 1 1

Укупно за Србија 11 53 37 7 1 109

Црна Гора Бар
ЈУ ШОМО „Петар II Петровић – 
Његош”

3 1 4

Укупно за Црна Гора 3 1 4

Свеукупно 13 65 44 7 1 130

Табела 7.4.4-6: Број награда ансамбала по школама

Држава Град Школа
Награда

1. I на-
града

I на-
града

II на-
града

Свеуку-
пно

Босна и Херцего-
вина

Бања Лука ЈУ МШ „Владо Милошевић” 2 2

Укупно за Босна и Херцеговина 2 2

Б лгариъ я София НМУ „Л бомир Пипков”ю 1 1

Укупно за Б лгариъ я 1 1

Србија Београд ОМШ „Владимир Ђорђевић” 1 1

Ваљево МШ „Живорад Грбић” 1 1 2

Земун и Бео-
град

МШ „Коста Манојловић" – Земун, ОМШ „Влади-
мир Ђорђевић” – Београд, МШ „Даворин Јенко” 
– Београд и МШ „Јосиф Маринковић” – Београд

1 1

Укупно за Србија 1 1 2 4

Свеукупно 2 1 4 7

Извештај припремио
Славиша Јездимировић

г) Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”
Планирани  5.  Ваљевски  фестивал  хорова  ове  године  није  одржан  због  пандемије

COVID-19. 

д) Међународни фестивал гудача „Златне степенице”
Планирани 5. Међународни фестивал гудача „Златне степенице” ове године није одр-

жан због пандемије COVID-19.
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7.4.5. Реализација планова слободних 
активности

а) Ансамбл флаута „Флаутисимо”
Aнсамбл флаута „Флаутисимо“ основан је школске 2013/14. године зарад мотивисања

флаутиста да кроз камерно музицирање стичу ширину једног уметника. Веома брзо се по-
казао сврсисходним овакав начин вежбања и наступања, јер су уследили бројни наступи и
такмичења. Током година су се уметнички руководиоци смењивали, као и број ученика у
ансамблу, те је ове школске 2019/20. године ансамбл чинило пет ученика.

Наступи ансамбла у току школске 2019/20. године:
 Концерт “Флаута увек и свуда” у Народном музеју Града Ваљева
 Концерт дувачког одсека СМШ “Живорад Грбић” у Модерној галерији
 Новогодишњи концерт “Симфонија узвраћа ударац” у МШ “Живорад Грбић”
 Два концерта “У сусрет Сусретима флаутиста” у Ваљевској гимназији
 Међународни сусрети флаутиста “Тахир Куленовић” у Ваљеву

Ансамбл „Флаутисимо” у свом програму изводи дела класичног репертоара, од барока
па до данас.

Наредни период у раду ансамбла би свакако требао донети проширење ученика самог
ансамбла.

Уметнички руководилац ансамбла
Мина Чкојић

б) 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

Прве две  награде на
литерарном конкур-
су часописа „Акт“ и 
радови прочитани 
на књижевној вечери

Све активности у 
потпуности реали-
зоване
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Ме-
сец Садржај рада / активности Носиоци активности 

и сарадници у раду
Начин 
рада

Очекивани резулта-
ти / реализација Оцена успешости

Д
ец

ем
ба

р

Читачке пробе  пред Новогоди-
шњи концерт у школи

Ученици и наставник Час
Ученици обавештени
о обавезама и заду-
жењима 

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 Корона Вирус, отказана смотра 
рецитатора

Све активности у 
потпуности отказа-
не

А
пр

ил Републичка смотра рецитатора 
у Мионици отказана, Корона ви-
рус

Све активности у 
потпуности отказа-
не

М
ај

 -
 Ју

н

Корона вирус
Све активности у 
потпуности озказа-
не

Циљ секције је стицање додатних знања, упознавање језичких појмова и појава, подиза-
ње свести о различитости култура у писаној и усменој речи, оспособљавање за дубљу ди-
скусију на разне теме и решавање лексичких, семантичких, граматичких и стилских зада-
така, подстицање на критичко мишљење и истраживачки рад. Активности секције обухва-
тају: анализу и тумачење књижевних дела, посете књижевним вечерима, припрему за јав-
не наступе, наступе чланова рецитаторске секције, читање литерарних радова ученика, из-
раду паноа, учешће у јавним литерарним конкурсима, учешће на смотри рецитатора као и
израду школског билтена.

Ментор Литерарно-рецитаторске секције
Светлана Дујаковић

в) Језичка секција – енглески језик
Језичку секцију похађала је Калина Петровић, ученица другог разреда СМШ. У оквиру

секције ученица је увжбавала и усавршавала своје преводилачке способности и бавила се
писањем краћих текстова, прича и писама. На предлог предметног насавника као и прет-
ходних година ученица је припремала истраживачки рад за 22. Регионално такмичење та-
лентованих ученика средњих школа по научним дисципинама. Након проглашења ванред-
ног стања и увођења забране окупљања такмичење је одложено за наредну школску годи-
ну.

Ментор Језичке секције – енглески језик
Марија Миловановић
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г) Језичка секција – италијански језик
У току школске 2019/2020. године језичка секција италијанског језика организована је

са укупно 4 ученика, две првог (Лукић Милица и Ђуричић Ивана), једног ученика трећег
(Лукић Виктор) и једне ученице четвртог разреда (Малешевић Наталија).  Што се тиче
успешности реализације плана рада секције значајно је поменути да је у току ове школске
године одржано укупно 8 часова секције од планираних 17 часова. 

Услед недостатка пријављених ученика за такмичење из италијанског језика, план Је-
зичке секције је модификован у складу са интересовањима и жељама ученика. Теме обра-
ђене на часовима односиле су се на италијански филм, италијанску музику, културу и
традицију, али и на живот младих у Италији, моду, трендове, коришћење друштвених мре-
жа као и значају интернета  у свакодневном животу. 

Ментор Језичке секције – италијански језик
Ана Гајић

д) Секција аудио-визуелне продукције
МШ „Живорад Грбић“ је ради јачања образовно -васпитне делатности школе, подстица-

ња индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења сло-
бодног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, организова-
ла и рад Секције 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 иску-
сили како изгледа снимање видео и аудио записа , едитовање и публикација истих,.Такође
овакав облик рада је помогао у формирању аутономне, стваралачке, радно слободне, кри-
тичке, одговорне и друштвено ангажоване личности. 

У школској 2019/20. години секција се одржавала током целог првог полугодишта ,  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 ADOBE PREMIERE и учествовали у публиковању аудио– визу-
елног материјала на YOUTUBE каналу школе. Већи део делатности секције односио се на
концертну делатност школе тако што су ученици који су похађали секцију снимали , еди-
товали и на крају публиковали аудиовизуелне-уаписе са концерата. Такође су учествовали
и у снимању , едитовању и публиковању аудио-визуелних записе са фестивала организова-
них у оквиру школе.

У другом полугодишту ученици су услед новонастале ситуације били приморани да
раде на даљину тј. у кућним условима. У том периоду је и настао снимак школског  хора
који је изведен у потпуности преко доступних on-line платформи, док су чланови секције
учествовали у едитовању аудио и видео записа, а потом и публиковали материјал. Снимак
се може погледати на адреси: https://www.youtube.com/watch?v=sNJz5lSnzOc.

Ментор Секције аудио-визуелне продукције
Дражен Кујунџић
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ђ) 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, уче-
ници директно учествовати у одређеним обредима, освестити циљ обреда и оживети нека-
дашње потребе наших предака за поистовећивањем човека са природом. Оваквим чином
се желео напредак заједнице, како духовно, тако и материјално. Активности секције обу-
хватају: анализу и тумачење одређених обреда или обичаја, могућност учења свирања на
одређеним инструментима, савладавање песме (стил је веома битан у реализацији песа-
ма), игре и сврке исказане кроз обред као и могућност израде одређених реквизита.

Обред је имао за циљ представљање вучарског обреда из Босне, у којем су учествовали
ученици смера српско традиционално певање, као и ученици II, III и IV разреда СМШ. 

„Вучари” искључиво мушкарци носе вука испуњеног сламом, у зимском периоду од Бо-
жића до Поклада, кроз више села и тај опход траје неколико дана.

Свака кућа весело и радо дочекује „вучаре” и богато их дарује: ракијом, сланином, ме-
сом.... а вука венцем црвених паприка и вуном, пешкирима. Том приликом врше се одре-
ђене магијске радње за заштиту укућана. „Вучари” играју коло испред куће коме се при-
дружују укућани па и мештани.

Пошалице присутне су од почетка до краја „опхода”. Овде се ради о сплету веома ста-
рих обреда, који су у нашој прошлости имали „задатак” да путем имитативне магије обез-
беде успех у лову, осигурају размножавање животиња и општу плодност и благостање људ-
ске заједнице. У обреду су дефинисана четири сегмента сценског приказа вучара: домаћи-
ни, пред чијом се кућом одвија обед, други сегмент су девојке које су певачице у обреду,
трећи сегмент повора вучара у којој су момци и који певају пред домаћиновом кућом,
играју и натпевавју се са девојкама са којима на крају изводе заједничку игру уз пратњу
ансамбла музичара, који чине четврти сегмент обреда. Сви учесници, који су учествовали
у обреду су били обучени у традиционалне костиме, који су за прилику позајмљени од
КУД „Крушик” из Ваљева, како би сценски приказ овог обреда био што веродостојнији
области коју описује. Такође, прављени су посебни реквизити за ову поворку, вук на ра-
жњу, пешкири,  чарапе,  торбица са даровима, детаљи за костиме,  перје,  цвеће,  накит...
Обред је имао елементе певања „на бас”, форму „здравица”, посебан стил певања „грокта-
лицу”, елементе традиционалне игре као и заједничко коло момака и девојака на сцени,
које је праћено уз звуке ансамла свирача који су чинили 2 виолине, виола, 2 виолончела и
2 флауте у аранжманској адаптацији веома сличном стилу свирања у саставу оваквих ан-
самбала. Обред је изведен за школску славу Св. Саву.

Ментор Етно секције
Милена Урошевић
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е) Рок секција

Чланови секције: Секстет „Жиксовци“ Бојана Вујић, Ивана Урошевић -  виолина, 
Јелисавета Савић, Анђела Стојановић -  виола
Анђелина Николић, Тијана Павливић- виолончело,
„Дуо Колегас“: Марија Исидоровић -  клавир, вокал
Јелисавета Савић - вокал

Ментор: Милена Мартинов Стојковић

Ове године су одржана два концерта у ком су учествовали наведени чланови Рок секци-
је. 

Први концерт одржан је 07.11.2019. у великој сали школе поводом Дана просветних
радника под називом  „Вајб за професоре“. Ученици су учествовали са 4 нумере, једна
„Дуо Колегас“ и три нумере секстет „Жиксовци“.

На већ традиционалној ваљевској Битлванији, секстрет „Жиксовци“ је имао самостал-
ни концерт у сали Ваљевске гимназије 08.12.2019. године. 

Ментор Рок секције
Милена Мартинов Стојковић
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7.4.6. Реализација плана посета, излета и 
екскурзија

У току школске 2019/2020. године, МШ „Живорад Грбић” реализовала је два концертна
гостовања и то:
1. 23. и 24. јануар 2020 – Концертно гостовање ученика одсека гитаре и реализација зајед-

ничког концерта са ученицима МШ „Фран Корун Кожељски” у Велењу
2. 30. јануар 2020 – Концертно гостовање ученика гудачког одсека школе и рализација за-

једничког концерта са ученицима МШ „Михајло Вукдраговић” у Шапцу

Концерт у Велењу предвиђен је планом излета и екскурзија а концерт у Шапцу десио се
захваљујући иницијативом шефица гудачког одсека ваљевске и шабачке музичке школе,
мр Снежане Стевановић и Драгане Гајић.

Концертно гостовање ученика одсека гитаре и реализација заједничког 
концерта са ученицима МШ „Фран Корун Кожељски”

Ваљевска музичка школа и ове године је наставила успешну сарадњу са МШ „Фран Kо-
рун Kожељски” из Велења, започету пре четири године. Ученици и професори одсека ги-
таре су уз пратњу директорка школе МШ „Живорад Грбић” боравили у Велењу где су пред-
ставили свој град и извели заједнички концерт са најталентованијим гитаристима велењ-
ске музичке школе.

Ваљевску музику на концерту у Велењу, извели су талентовани млади гитаристи, добит-
ници бројних призанања на републичким и међународним такмичењима: Душан Жуњић,
Маја Живковић, Анђелка Драгић, Николина Мирковић, Анђела Мишић, Тина Станковић и
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Милица Лукић. Они су уз менторство својих професора Драгана Николића, Луке Јездића
и Милоша Поповића извели најатрактивније соло композиције гитаристичке литературе,
наступили у заједничком оркестру гитара са ученицима велењске музичке школе под ди-
ригентском палицом проф. Монике Kрајнц Штих и доказали да је ваљевска школа гитаре
једна од најјачих у региону.

Kонцертна гостовања наших ученика увек су посебно важна и вољена у нашој школи.
То је прилика да се опробају на другим концертним сценама, провере ниво своје извођач-
ке зрелости али пре свега, у једном креативном и квалитетном светлу, представе Ваљево.
Поносни смо на то што МШ „Живорад Грбић” има потенцијал који нам омогућава да сва-
ке године наступимо са оваквим програмима са новом групом деце и што се број таленто-
ваних и вредних ученика временом не смањује већ напротив, расте. Сарадња са музичком
школом из Велења је значајна, јер кроз заједничке пројекте са овом школом, наши учени-
ци упознају нову земљу, другачији систем школовања и једну, донекле, различиту културу
од наше. Све су то фактори који унапређују њихово образовање и однос према свету у ко-
јем расту. Оно што нас увек усрећи и учини поноснима, јесте чињеница да пријатељство
између две музичке школе буде снажно подржано и поздрављено од званичника општине
Велење. Овог пута за нашу екипу приређен је срдачан пријем у градској кући, а од замени-
це градоначелника Велења Даринке Мрављак добили смо информације о политици овог
места када су у питању образовање, култура и подршка таленотваним ученицима. Све су
ово чињенице које говоре да на релацији Велење – Ваљево, постоји једна снажна пријатељ-
ска веза која ће захваљујући културној и образовној сарадњи наших школа у будућности
интензивно јачати.

Концерт пријатељства – концерт ученика гудачког одсека МШ „Михајло 
Вукдраговић” и МШ „Живорад Грбић”

СМШ „Живорад Грбић” годинама уназад потенцира сарадњу са другиммузичким шко-
лама у земљи и региону. Неговање активне комуникације између школа, њихових профе-
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Реализација плана посета, излета и екскурзија

сора и ученика је резултирало значајним бројем заједничких концерата, трибина, преда-
вања и сличних садржаја који су у израженој мери допринели квалитету уметничког и из-
вођачког развоја и сазревања наших ђака.

Фестивал гудача који СМШ „Михајло Вукдраговић” већ девет година организује, од са-
мог почетка окупља запажен број гудача наше школе. Њихови изузетни резултати на по-
менутом фестивалу су постали и најтранспарентнија препорука за наше професоре гудач-
ког одсека, који врло брзо постају стални чланови жирија овог такмичења. Вишегодишњи
сусрети и размена педагошких искустава професора гудачких одсека обе школе, истовет-
ни циљеви рада и слична проблематика наставног процеса изродила је искрену, пријатељ-
ску и инспиративну комуникацију која је ове године резултирала првим заједничким кон-
цертом у Свечаној сали МШ „Михајло Вукдраговић”.

Концерт је одржан 30. јануара 2020.г. на иницијативу шефова гудачких одсека обе шко-
ле, проф. Драгане Гајић и мр Снежане Стевановић. Најуспешнији солисти и камерни са-
стави шабачке школе из класа проф. Љиљане Максимовић, Милана Богдановића, Татјане
Миљевић, Кристине Иванковић и Жељка Јанковића и најтрофејнији гудачи наше школе из
класа проф. Александре Миливојевић Јоцић, Данице Крунић, Милене Мартинов Стојко-
вић и Ангелине Новаковић су приказали високо квалитетан ниво уметничког извођаштва
и концертантног искуства. Препуна сала је са одушевљењем и апсолутним разумевањем и
проживљавањем уметничког садржаја подржала све младе уметнике. Посебан гламур и
еуфоричну завршницу концерта, донели су наступи камерних оркестара „Donna camerata”
(гудачки оркестар шабачке музичке школе, формиран од ученика и професора) и гудачки
оркестар „Феникс” који је већ пуну деценију један од најомиљенијих репрезената СМШ
„Живорад Грбић” у земљи и иностранству, а на овом концерту су га чинили најуспешнији
солисти гудачког одсека наше основне музичке школе. Уметнички руководиоци оркестара
су проф. Драгана Гајић и мр Снежана Стевановић.

Присуство директора мр Сузане Радовановић Перић и проф. Ђорђа Андријанића је
овом концерту дало епитет респектабилног и значајног показатеља неопходности комуни-
кације између школа и отворило врата бројним могућностима сарадње у наредном перио-
ду.

Шеф гудачког одсека
 мр Снежана Стевановић

МШ „Живорад Грбић” је у годишњем плану рада школе предвидела и одлазак на про-
грам неког од позоришта у Београду и у складу са тим заказала одлазак на представу „Ве-
села удовица” у продукцији позоришта „Мадленијанум” за 20. март који је на жалост отка-
зан због увођења ванредног стања.

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 2019/20. године превенцијом насиља бавио се Тим за заштиту од дискримина-
ције, насиља, злостављања и занемаривања, кроз план рада Тима и предвиђене активно-
сти, 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 си-
туације које су проузроковале насиље у школи.

7.5.2. Реализација плана професионалне 
оријентације, каријерног вођења и 
саветовања

Професионална оријентација ученика и каријерно вођење и саветовање, усмерене су на
подстицање даљег професионалног сазревања ученика, као и на помоћ ученицима у пла-
нирању њиховог даљег професионалног развоја.

Сарадници у раду: одељењске старешине, родитељи ученика, психолог Националне слу-
жбе за запошљавање, лекар, педагог, сви наставници, а у средњој музичкој школи нарочи-
то 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, ка-
ријерно вођење и саветовање

Месец Реализоване плани-
ране активности

Носиоци 
активности Начин реализације

Неплани-
ране реа-
лизоване 
активности

Нереа-
лизоване
плани-
ране ак-
тивности

Процена успешно-
сти

IX

1.Израда програма и 
акционог плана про-
фесионалне оријен-
тације, каријерног 
вођење и саветовања

Директор
ОС
Настаник 
ГВ
Стручни 
сарадник

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
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Реализација плана професионалне оријентације, каријерног вођења и саветовања

Месец Реализоване плани-
ране активности

Носиоци 
активности Начин реализације

Неплани-
ране реа-
лизоване 
активности

Нереа-
лизоване
плани-
ране ак-
тивности

Процена успешно-
сти

XII
3.Тестирање ученика 
у ПО

Педагог
Психолог

Тестирање
Обављено тестира-
ње ученика завр-
шног разреда СМШ

XI, XII,
II

4.Презентације одсе-
ка

Шефови 
одсека
Директор
Педагог

Јавни часови одсека

Попуњеност капа-
цитета СМШ је за 
ВИ одсек 100%, а за
ТО 62,5 %

XII

5.Испитивање инте-
ресовања ученика о 
наставку музичког 
образовања и анали-
за резултата - ПИ

Педагог Анкете

Резултати анкети-
рања су у служби 
плана уписа  и 
припремне наста-
ве, као и резултата 
уписа

I-V

6.Обавештавање уче-
ника о НПП СМШ и 
програмима Факул-
тетима 

Директор 
Стручни 
сарадник

Истицањем плаката и 
других материјала у 
холу и на сајту школе
Општи родитељски са-
станци ученика завр-
шних разреда
Слање материјала 
електронском поштом

Сви материјали до-
ступни ученицима
Одржан родитељ-
ски састанак

IX-VI

7.Мастер класови и 
мотивациона преда-
вања водитеља на 
тему „Уметник данас“

Директор
Водитељ 
мастер 
класа 

Мастер клас
Разговори са уметни-
ком

Одржано 7 мастер-
клас радионица 
академских профе-
сора и 3 предава-
ња/разговора

IX-VI
8.Индивидуална и 
групна саветовања

Наставник 
ГВ
Педагог, 
одељењске 
старешине

Саветодавни рад

Жељену школу/ 
факултет уписало 
више од 90% уче-
ника

III - VI

9. Припремна наста-
ва за упис ученика у 
СМШ одржана он-
лајн

Директор
Помоћник
Наставници
Педагог

Транспарентност
Реализација припрем-
не наставе

Сви ученици који 
су похађали при-
премну наставу, 
положили су при-
јеми испит

III - VI

10.Организовање 
презентација факул-
тета и виших школа 
од стране њихових 
професора

Вискообра-
зовне ин-
ституције
Педагог

Електронском поштом
Матурнати конку-
рисали на жељене 
факултете

IX - VI

11.Вођење евиденије 
о професионалној 
оријентацији и кари-
јерном вођењу и са-
ветовању

ОС
Директор
Наставник 
ГВ
Педагог

Годишњи извештај о 
раду школе;
Евиденција о раду 
стручног сарадника 

Извештај чини са-
ставни део Годи-
шњег извештаја о 
раду школе

VI-VIII
12.Извештавање о ре-
ализацији плана

Директор Наставничко веће

ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА:
 Све планиране активности су и реализоване, тако да можемо рећи да је успешност пла-

на 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, као и извештај директора школе.

 Наставити са потврђеним ефикасним активностима и обогађивати их мерама и задаци-
ма предвиђеним Развојним планом установе.
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7.5.3. Реализација плана културних и јавних 
активности школе

У току школске 2019/2020 године МШ „Живорад Грбић” је реализовала концертну сезо-
ну „Музика на длану” која је и ове године објединила концерте ученика, концерте профе-
сора и концерте гостујућих уметника.

Тежња да стваралаштво наших ученика и наставника носи у себи и друштвену ангажо-
ваност била је нарочито видљива кроз тематске концерте школе. У периоду од октобра
2019 до марта 2020, реализоване су следеће концертне активности:

Табела 7.5.3-1: Број концерата ученика у току школске године

Солистички
концерти

Концерти ван
школе

Тематски кон-
церти

Интерни часо-
ви

Јавни часови
одсека

Укупно

10 35 21 41 3 110
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Реализација плана културних и јавних активности школе

Концерти ученика
Концертна активност ученика свакако је најбитнији задатак али и највидљивији показа-

тељ квалитета рада свих актера школе. На жалост, школска 2019/2020 година јесте година
у којој значајан број концертних програма и пројеката школе није био реализован али мо-
жемо бити врло поносни на прво полугодиште које је изнедрило врло квалитетне, ориги-
налне и посећене наступе. Међу њима истичемо пет великих тематских концерта школе:

– Мој први концерт – два велика концерта најмлађих и најуспешнијих ученика првог ци-
клуса свих одсека дефинисана као едукативне радионице уприличени у периоду Дечије
недеље

– Палетом барока – концерт средњошколаца гудачког одсека на коме су изведена дела
највећих барокних мајстора. Концерт је реализован у ИУС – Трнавац 

–

– Вајб за професоре – заједничкиконцерт ученика музичке школе и Ваљевске гимназије (7.
новембар 2019), концерт рок и поп музике

– Симфонија узвраћа ударац – велики новогодишњи концерт школе (26. Децембар 2019.)
– концерт композиција из опуса класичара у извођењу каемрних ансамбала, оркестара
и хорова школе. Овим концертом уз пригодан драмски текст, МШ „Живорад Грбић” је
јавности показала да се неукус увек побеђује квалитетом, талентом, љубављу и образо-
вањем,
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7. Реализација планова

– Светосавски концерт – поетско музички програм школе уприличен поводом школске
славе (27. јануар 2020) дефинисан кроз текст посвећен Светом Сави и музику српских и
руских аутора

Поред великих концерата школе, значајни су и концерти наших најуспешнијих солиста
са одсека клавира, гудачког и дувачког одсека као и одсека гитаре реализовани у просто-
рима Модерне Галерије,  Ваљевске гимназије,  ИУС Трнавац и Народног Музеја.  Ништа
мање важни свакако јесу и наступи ученика наших издвојених одељења у Мионици и Лај-
ковцу реализовани у Културном центру у Мионици и Сали биоскопа у Лајковцу у оквиру
дечије недеље и поводом Нове Године.

У периоду од октобра 2019 до марта 2020 у оквиру реализације годишњих планова рада
одсека реализовано је укупно интерних и јавних часова.

Концерти професора

Поред традиционалног Концерта добродошлице одржаног 10. октобра, и музике којом
су поздравили и прихватили нове прваке, професорски кадар и ове године је био веома ак-
тиван 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 кро ззаједничке наступе остварене са ученицима школе, наши професо-
ри су креирали концертни живот у самом граду (концерти у Центру за културу, Модерној-
Галерији, ИУС Трнавац, музичкој школи, Храму Васкрсења господњег) а били и носиоци
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,и остварен кроз сарадњу са школама и вртићима са сеоског подручја и Лај-
ковца. 
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Реализација плана културних и јавних активности школе

Детаљније информације о концертној активности професора налазе се у Летопису шко-
ле.

Концертно активни професори у 2019/2020. години:

Клавирски одсек:
Милица Продановић
Оливера Пантелић
Иван Рабасовић
Душан Марковић
Тијана Станојевић

Гудачки одсек:
Снежана Стевановић
Даница Крунић
Александра Миливојевић 
ЈоцићАнгелина Новаковић
Милена Мартинов Стојковић
Милена Броћовић
Павле Чанић

Одсек гитаре:
Лука Јездић 

Одсек дувача
Мина Чкојић
Андрија Мирковић
Зорана Матић
Слободанка Васиљевић Љујић

Одсек хармонике:
Никола Јанковић
Душица Тимотић
Славиша Јездимировић
Владимир Обрадовић

Одсек певача:
Милена Урошевић

Теоретски одсек:
Милица Степановић Бабамилкић
Божана Дивац
Вања Урошевић
Николина Нинић

Директорка школе:
мр Сузана Радовановић Перић
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7. Реализација планова

Концерти студената

27. децембра, некадашња ученица школе, а садашња студенткиња Мастер студија на
Универзитету у Северној Дакоти, виолинисткиња Галина Ђорђевић, уз клавирску сарадњу
проф. Милице Продановић, 27. Децембра 2019 у простору Модерне Галерије, одржала је
солистички реситал. Као гост концерта наступио је Трио МиСС.

Концерти гостујућих уметника

Увођење ванредног стања и присуство пандемије у року пролећа 2020, изузетно су ути-
цали на реализацију планираних концертних активности школе када је у питању концерт-
на активност гостујућих уметника. 

 У ситуацији у којој је школа отказала реализацију своја два велика пројекта „Међуна-
родни фестивал хорова – ХОРФЕСТ” и Међународоно такмичење гудача „Златне степе-
нице”, два програма која су годинама уназад били симбол изузетних концерата, може-
мо закључити да смо концерте професионалаца заокружили отварањем 22. Међународ-
них сусрета флауте – Тахир Куленовић и бравурозним наступом ансамбла „Флаутино
Лола Класик” под диригентском палицом нашег еминентног флаутисте, проф. Љубише
Јовановића (27. Фебруар 2020).

 Поред ансамбла „Лола Класик”, школска 2019/2020 година остаће запамћена и по со-
лиситчком  концерту  узузетне  младе  пијанисткиње  Петре  Спасојевић  (13.  децембар
2019.) Овај концерт је поред изузетног пијанистичког звука, покренуо и нову активност
у раду школе и отварање за децу инвалиде. Петра Спасојевић, слепа 13 годишња пија-
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Реализација плана културних и јавних активности школе

нисткиња је кроз своју музику али и причу открила лепоте, изазове и искушења музич-
ког образовања када је у питању дете инвалид.

 19. новембра 2019. у концертној сали школе реализован је и заједнички концерт гудач-
ког одсека наше школе и уметничке радионице „Тарисио” из Земуна.

 „Исток – Запад, 20 година пријатељства је музички пројекат музичких уметника Пфа-
фенхофена и Ваљева, подржан од Министрства културе Републике Србије. Пројекат је
реализован поводом обележавања 20 година пријатељсрва између ова сва града а обу-
хватио је реализацију цд-а са музиком немачких и српских аутора, изложбу фоотогра-
фија и концертне програме и промоцију диска у Ваљеву и Пфафенхофену. Тим пово-
дом, у музичкој школи је 30. октобра реализован концерт „Исток – Запад” где су ваљев-
ски трио МиСС и др Стефан Даубнер (контрабас, клавир) извели нумере са диска. 

Исте вечери, др Стефан Даубнер је директорки школе уручио новчану награду Владе
Баварске за изузетан допринос ваљевске музичке школе на пољу културне и образовне са-
радње између Немачке и Србије.

2020. година је за ваљевску музичку школу и поред „корона паузе” која је отела четири
месеца најинтензивнијег концертног живота школе судећи била година када смо и у ре-
довним и у оline условима успели да останемо институција која музику и својих ученика и
својих професора али и реномираних уметника чува и негује као мало воде на длану. 

Детаљније информације о концертној активности школе налазе се у Летопису школе за
школску 2019/2020. годину.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7. Реализација планова

7.5.4. Реализација плана школског спорта

Табела 7.5.4-1: Извештај о реализацији плана школског спорта
Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

С
еп

те
м

ба
р Одлазак на за-

творени базен  
„Техничке  шко-
ле”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Обука и утврђивање 
елемената пливачких
стилова

Планиране активно-
сти нису реализоване
због малог броја за-
интересованих уче-
ника

.

О
кт

об
ар Излет на реку 

„Градац”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Спортске активности 
у природи, дружење 
и заједнички ручак

Планиране активно-
сти су одложене за 
пролеће и лепше 
време

Н
ов

ем
ба

р

Турнир у одбој-
ци на нивоу 
наше школе

Наставник 
физичког ва-
спитања

 Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.

Д
ец

ем
ба

р Одлазак на за-
творени базен  
„Техничке шко-
ле”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Обука и утврђивање 
елемената пливачких
стилова

Планиране активно-
сти у децембру  нису 
реализоване због ма-
лог броја заинтере-
сованих ученика. 
Одлазак померен за 
март месец

Ја
ну

ар Учешће на 
„Светосавској 
трци”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Учешће на атлетском 
такмичењу

Планиране активно-
сти нису одржане

Ф
еб

ру
ар Одлазак на 

клизање, ис-
пред платоа 
„Дома културе”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Увежбавање елеме-
ната клизања на 
отвореном клизали-
шту 

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване

М
ар

т

Турнир у ко-
шарци на ни-
воу наше шко-
ле

Наставник 
физичког ва-
спитања

Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

Одржан турнир
у првом полу-
годишту, међу 
разредима, на 
редовним ча-
совима

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване

А
пр

ил Пешачка тура 
дуж реке „Гра-
дац”

Наставник 
физичког ва-
спитања и 
одређена 
група учени-
ка

Организована шетња 
до договорене дести-
нације на реци Гра-
дац. Кретање у групи,
пауза за заједнички 
ручак и одмор и по-
вратак до школе.

Планиране активно-
сти нису одржане 
због ситуације са 
пандемијом

Ју
н

Одлазак на ба-
зен у СРЦ „Пет-
ница”

Наставник 
физичког ва-
спитања

Примена научених 
елемената и слобод-
но пливање

Планиране активно-
сти нису одржане 
због ситуације са 
пандемијом

Предметни наставник
Ђурђа Вуковић
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Реализација плана социјалне заштите ученика

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 при-
падају осетљивим групама као што су: 
 материјално угрожене породице
 деца без родитељског старања
 једнородитељске породице
 ромска национална мањина
 лица са инвалидитетом
 лица са хроничним болестима, избегла и расељена лица
 деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању.

Носиоци активности: одељењске старешине директор, педагог, чланови тима за подр-
шку ученицима, тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемарива-
ња и чланови тима за инклузију. 

Сарадници у реализацији плана: Ученици, родитељи, колектив школе, ОШ и СШ Ва-
љева, Црвени крст, Ротари клуб, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени цен-
тар Ваљево...

Табела 7.5.5-1: Извештај о реализацији плана рада социјалне заштите ученика

Време Реализоване планиране 
активности

Носиоци 
активно-
сти

Начин 
реализа-
ције

Реализоване
непланира-
не активно-
сти

Нереализоване 
планиране ак-
тивности

Процена успешности

IX – X

1. Идентификација 
ученика са посебним 
потребама из области 
социјалне заштите

Оде-
љењске 
старе-
шине,
Дирек-
тор, пе-
дагог

Педа-
гош. ко-
легијум

Уређен списак ученика и 
одређена врста помоћи

То-
ком

годи-
не

2.Сарадња са родите-
љима/старатељима 
идентификованих уче-
ника
3. Ослобађање ученика
из социјално угроже-
них породица обавезе 
плаћања закупа ин-
струмента за школску 
2019/2020. годину
4. Уплата донације за 
учешће на међународ-
ним и републичким 
такмичењима учени-
цима из социјално 
угрожених породица

Оде-
љењске 
старе-
шине
Педагог

Инди-
вид. 
контакти

Родитељи прихватили 
помоћ
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7. Реализација планова

Време Реализоване планиране 
активности

Носиоци 
активно-
сти

Начин 
реализа-
ције

Реализоване
непланира-
не активно-
сти

Нереализоване 
планиране ак-
тивности

Процена успешности

5.Успоставља-
ње сарадње са
установама и 
организација-
ма социјалне 
заштите

Није било идентифико-
ваних случајева за ове 
потребе

X
6. Сарадња са Црве-
ним крстом

Учени-
ци,
Дирек-
тор,
Педагог,
Црвени 
крст

Састан-
ци
Обаве-
штавање

Акција добро-
вољног дава-
лаштва крви

Успостављена сарадња.

X - II

7.Организовање хума-
нитарних акција:
- Избор ученика СМШ 
којима је потребна ма-
теријална помоћ
- Реализован нового-
дишњи концерт за 
децу  смештену на 
дечјем одељењу ва-
љевске болнице
- Домаћин школске 
славе је средства пла-
нирана за славу дони-
рао социјално угроже-
ном ученику

Дирек-
тор,
ОС
педагог 
школе, 
ученици
трећег 
разреда 
СМШ

Саста-
нак
Прику-
пљање 
помоћи
Хумани-
тарни 
концерт

Основан фонд запосле-
них за помоћ угроженим 
ученицима Реализован 
концерт и направљени 
новогодишњи поклони за
децу

VI

8.Праћење ефеката 
указане социјалне по-
моћи и реализације 
плана

Дирек-
тор
ОС
Шеф ра-
чуно-
водства
Секре-
тар

Саста-
нак
Анализа 
стања

- 3 ученика од укупно 34 
који изнајмљују инстру-
мент, ослобођено обаве-
зе плаћања закупа ин-
струмента
- Уплата донације за уче-
шће на такмичењима за 
20 ученика (54 156 РСД)
- За 1 ученика обезбеђе-
не донације у виду до-
ручка, хигијенских пакета
и новчаних средстава)

VI -
VIII

9.Разматрање 
могућности 
укључивања 
ученика у 
трајнији облик
социјалне по-
моћи ученику 
којег пружа 
држава.

ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА:
Од 9 планираних активности реализовано је 7. За 5. активношћу није било потребе, а из

ње произилази и 9. активност. Акција добровољног давалаштва крви није реализована због
ванредног стања у земљи, тако да можемо рећи да је овај план реализован у потпуности.
Докази о реализацији овог плана могу се видети и у извештају о раду Тима за подршку
ученицима.

У наредном периоду богатити план у складу са Развојним планом установе.
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Реализација плана сарадње са породицом

7.5.6. Реализација плана сарадње са 
породицом

План је реализован у складу са постављеним циљевима и задацима сарадње школе са
породицом, током школске 2019/20. 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

2. Промоција рада 
школе и најуспешнијих
ученика

Директор
Помоћник 
директора
Шефови 
одсека
ОС

Огласне та-
бле
Сајт школе
Медији
Флајери
Свечаност 
за мату-
ранте

/

Није одр-
жана све-
чаност по-
водом 
Дана шко-
ле

Успех је уредно промовисан
Ученици награђени 

3. “Јачање партнерства 
родитеља и школе у 
циљу веће безбедно-
сти и подршке учени-
цима “

Директор
Педагог

Презента-
ција

/ /
Презентована тема на оп-
штем родитељском састанку

4. Родитељ у реализа-
цији каријерног вође-
ња и саветовање, про-
фесионалне оријента-
ције

Психолог Тестирање / /
Извршено тестирање ученика
завршног разреда СМШ из 
области ПО

5. План стручних посе-
та, студијских путова-
ња, излета

Директор
ОС
Родитељи

Састанци /

Планови 
нису реа-
лизовани 
због пан-
демије

/

6.Укључивање родите-
ља у обезбеђење усло-
ва за успешнији рад 
школе, уређење, опре-
мање, одржавање 
објекта и наставних 
средстава

Директор
Савет ро-
дитеља
Родитељи

Састанци
Уређење

/ /

1. Новчане донације родите-
ља
2. Укључивање родитеља у 
маркетингшке и промотивне 
активности школе (промоција
на друштвеним мрежама, 
фотографисање, снимање 
концерата)
3. Укључивање родитеља у 
оплемењивање ходника шко-
ле
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Реализоване планира-
не активности

Носиоци 
актиности

Начин реа-
лизације

Реализоване
непланиране
активности

Нерелаи-
зоване 
планиране 
активности

Процена успешности

7. Сарадња у области 
здравља и безбедности
ученика, планирања и 
програмирања рада 
школе

Директор
Педагог
Дом здра-
вља
Родитељи
Стручни 
активи
Тимови

Прегледи
Састанци
Предавања

/ /

Обављени систематски пре-
гледи ученика
Родитељи учествовали у раду
стручних органа, актива и ти-
мова
Онлајн савети у вези са 
здравственом заштитом.

8.Општи родитељски 
састанци

Директор
Педагог
Шефови 
одсека

Састанци / /
Одржана 2 општа родитељска
састанка

9.Одељењски роди-
тељски састанци

ОС

Састанци у 
школи
Онлајн са-
станци

/ /
Сваки ОС одржао по 5 роди-
тељских састанака

10. Индивидуални рад 
са родитељима и отво-
рена врата

Директор
Помоћник 
директора
Педагог
Секретар
ОС

Индивиду-
ални разго-
вори

/ /

Сви индивидуални разговори 
вођени са родитељима резул-
тирали су успешним превази-
лажењима проблема. 

11. Прослава школске 
славе, испраћај мату-
раната

Директор
Помоћник 
директора
Домаћин

Пригодни 
програми
Дружења

/ / Присуство родитеља

12.Евалуација плана и 
извештавање

Директор
Савет ро-
дитеља

Састанци / /
План реализован 
Усвојен извештај 

Оствареност плана:
 План је реализован у складу са специфичностима школске године. У наредном периоду

његово обогаћивање биће у складу са активностима предвиђеним Развојним планом
установе.
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7.5.7. Реализација плана сарадње са локалном 
заједницом и школама у земљи и 
иностранству

Сарадња са локалном заједницом

У школској 2019/2020. Години, школа је реализовала следеће активности предвиђене
планом сарадње са локалном заједницом

Табела 7.5.7-1: Реализацији плана сарадње са локалном заједницом

Установа, институ-
ција, организација

Активност/ област сарадње Време реа-
лизације

Носиоци 
посла

Сарадници

Министарство про-
свете, науке и тех-
но-лошког развоја, 
ШУ Ваљево

 Сарадња са просветним саветницима и 
инспекторима ради израде школских за-
конских докумената / (школски про-
грам, Годишњи план, Развојни план, из-
рада правилника) 

 састанци са начелницом ШУ ради орга-
низацие рада школе

 реализација редовног инспекцијског 
надзора

 (фебруар 2019)
 Редовно извештавање на недељном ни-

воу о реализацији плана наставе на да-
љину

 Реализација активности спровођења 
конкурса за пријем запослених на нео-
дређено време

 Спровођење активности реализације 
пријемног испита за упис у 1. Разред 
СМШ

 Редовно ажурирање података у инфор-
мационм систему „Доситеј”

 Септембар
2019 – ав-
густ 2020

Директор 
школе

Секретар школе, 
педагог школе, 
помоћник дирек-
тора, служба ра-
чуноводства, На-
ставничко веће, 
Савет родитеља, 
Школски одбор

Локална самоупра-
ва

Сарадња са локалном самоуправом – ло-
калном влашћу у месним заједница-ма у 
насељима у којима се налази шко-ла и из-
двојена одељења ради финансирања школ-
ских програма, набавке опреме и настав-
них средстава, учешћа ученика и наставни-
ка на манифестацијама у организацији ло-
калне самоуправе и наставком процеса ле-
гализације и дефинисања кори-сничког 
статуса школске зграде

Септембар 
2019 – ав-
густ 
2020Са

Директор 
школе

Секретар школе, 
педагог школе, 
помоћник дирек-
тора, служба ра-
чуноводства, На-
ставничко веће, 
Савет родитеља, 
Школски одбор

Дом здравља Организација систематских прегледа уче-
ника Организација програма едукације

Септембар 
2019 – ав-
густ 2020

Директор 
школе

Педагог, одељен-
ске старешине, се-
кретар школе

Национална служба
за запошљавање

Професионална орјентација ученика Јануар/ фе-
бруар 2020

Директор 
школе

Педагог школе

Црвени крст Програми едукације и помоћи ученицима Децембар 
2019

Директор 
школе

Педагог школе, 
разредне старе-
шине

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 291



7. Реализација планова

Установа, институ-
ција, организација

Активност/ област сарадње Време реа-
лизације

Носиоци 
посла

Сарадници

Народни музеј, Мо-
дерна Галерија, 
Цен-тар за културу, 
ИУ „Миодраг Мића 
Тр-навац”

Реализација концерата ученика и настав-
ника школе

Септембар 
2019 – март
2020

Директор 
школе

Помоћник дирек-
тора, наставници 
индивидуалне на-
ставе, ученици

Локални привред-
ници
(Предузеће „Ком-
прекс”, Предузеће 
„Металокозметика”)

Финансирање активности школе и унапре-
ђење услова рада школе

Септембар 
2019 – март
2020

Директор 
школе

Секретар школе, 
Служба рачуно-
водства

ПУ „Милица Ножи-
ца”

Реализација едукативне концертне радио-
нице „Мала школска музика”

Октобар 
2020

Диркетор 
школе

Педагог школе, 
помоћник дирек-
тора, наставници 
индивидуалне на-
ставе

Основне школе са 
подручја Града Ва-
љева, општина Ми-
оница и Лајковац

Спровођење промотивних активности реа-
лизације пријемног испита за упис у при-
премни и први разред ОМШ

Април и 
мај 2020

Директор 
школе

Помоћник дирек-
тора, координато-
ри издвојених 
одељења

Реализација плана сарадње са школама у земљи и иностранству

У току школске 2019/ 2020, школа је реализовала сарадњу са следећим институцијама
(спровођење заједничке концертне активности):
 МШ „Фран Корун Кожељски” (Велење, Словенија)
 Уметничка радионица „Тарисио” (Београд)
 МШ „Михајло Вукдраговић” (Шабац, Србија)
 МШ „Војвода Живојин Мишић” (Рајковић, Општина Мионица)
 МШ „Владимир Ђорђевић” – Београд

(Детаљније о активностима у поглављу Реализација посета, излета и екскурзија и у Ле-
топису школе.)

У оквиру реализације мастерклас програма у школској 2019/2020, школа је остварила
сарадњу са:
 проф. др. Стефан Даубнер – Гимназија „Ширен” (Пфафенхофен, Немачка)
 проф. Вера Огризовић (ФМУ Београд)
 проф. Срђан Сретеновић (ФМУ Београд)
 проф. Матеј Зупан (Академија за гласбо, Љубљана)
 проф. Јоже Котар (Академија за гласбо – Љубљана)
 проф. Наташа Митровић (ФМУ Београд)
 проф. Михал Будински (Академија Уметности Нови Сад)

(Детаљније о активностима у извештају о реализацији плана подршке ученицима.)

У оквиру реализације 22. Међународног фестивала флауте „Сусрети флаутиста – Тахир
Куленовић”, школа је реализовала сарадњу са:
 проф. Миомир Симоновић (ФМУ – Београд), уметнички директор фестивала, председ-

ник жирија
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 проф. Дејан Гаврић (Висока школа за музику – Мајнц, Немачка) – реализатор мастер-
клас програма за ученике флауте

 проф. Љубиша Јовановић (ФМУ – Београд) – жири
 проф. Лаура Леваи Аксин (Академија Уметности – Нови Сад) – жири
 проф. Георги Спасов (Музичка академија, Софија, Бугарска) – жири
 проф. Матеј Зупан (Академија за гласбо, Љубљана) – жири
 проф. Страшо Темков (Музичка Академија, Скопље, Северна Македонија) – жири
 проф. Маријана Јосиповић (МШ Јосип Славенски, Нови Сад) – жири.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.5.8. Реализација плана рада на пројектима

У току школске 2019/ 2020 године, МШ „Живорад Грбић”, у потпуности је реалиозвала
следеће пројекте:

11 међународоно такмичење гитариста „ВАРТ”

(детаљније у извештају о реализованом такмичењу)

22. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”

(детаљније у извештају о реализованом такмичењу)

 „Састанак на жици 2” (партнер – МШ „Фран Корун Кожељски – Велење)

(детаљније у Извештају о реализованим концертним гостовањима школе)

Вајб за наше професоре (партнер – Ваљевска гимназија)

(детаљније у Извештају о реализацији концертних активности школе)

Симфонија узвраћа ударац 

(детаљније у Извештају о реализованим концертним активностима)

Извештај о раду за школску 2019/20. годину 293



7. Реализација планова

Улепшајмо тренутак (партнер Ваљевска болница)

На иницијативу ученика 3. Разреда средње школе, Исидоре Лазаревић, Виктора Лукића
а уз подршку педагога школе, Виолете Огњеновић и ученика 3. Разреда СМШ, Данила Ве-
селиновића,  на дечјем одељењу Ваљевске Болнице, поменути ученици су 25. децембра
2019. одржали драмско музички програм „Улепшај тренутак”. Пограм је подразумевао из-
вођење оригиналног драмског текста (аутор: Виктор Лукић) уз интерпретацију популат-
них дечијих песмица и поп нумера. Поред уметничког садржаја овај пројекат је садржао и
одређене активности на пољу хуманитраног рада. У школи је организована акција прику-
пљања играчака и књига које су аутори реализатори пројекта након изведеног програма
поклонили болесној деци.

У току школске године, услед увођења ванредног стања, школа је делимично реализова-
ла пројекат:

Концертна сезона „Музика на длану”

Због увођења ванредног стања, школа није успела дау потпуности реализује пројекат.
(детаљније у Извештају о реализованим концертним активностима школе)

Формирање школске библиотеке

Наш музикални кутак

Школска 2019/ 2020 је у школи изнедрила и пројекте које нисмо предвидели годишњим
планом рада а који су настали као резултат сјајне сарадње са нашим родитељима. Свакако
смо најпоноснији на пројекат „Наш музикални кутак” који је подразумевао уређење ход-
ника на спрату школе и уједињеном маштом ученика, родитеља и директора школе а по-
држано донацијом намештаја од Удружења „Каритас” удружења „Зрачак” и израдом лута-
ка од стране родитељке Александре Максимовић, претворен у предивно дизајниран про-
стор за одмор и опуштање у школи. 

На Facebook страници школе написано је следеће о овом пројекту:

„Postoji škola i postoji srce. Srce u školi upozna nova srca. Ta srca se osmehom, toplinom I željom da ceo
svet učine lepim kao njihova škola što je, odluče da svoju školu obuku u srce.
Želja stvori san, san rodi ideju, ideja preraste u razgovor. Razgovor se pretvori u dogovor, a dogovor
ispevan od lepih reči I iskricavih emocija, pokrene čitavu četu čekica, makaza, kanapa, šrafova, brusilica,
šmirgli,  žica,  papira, lepka, vunice i  svile I ukomponuje u jedno veče kada hodnik, od zidova i ploča
postane kutak od sreće I ljubavi napravljen. Lepo mesto, da u njemu žive note.
San valjevske muzičke škole da svoje SRCE predstavi kroz enterijer, spojio je dobre ljude i dobre namere I
dobru dečicu I beton se pretvorio u čitav jedan život.
HVALA prijateljima, mamama, tatama, đacima, profesorima, radnicima muzičke škole:
- Udruženju u korisnika usluga mentalnog zdravlja Zračak Valjevo 
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- Volonterima Caritas Tarvisina iz Treviza (Italija) i Caritas Valjevo
- Aleksi Bukovskom
- Aleksandri Sanji Maksimović
- Danijeli Vasiljević, Lijani Krunić, Vesni Nikolić, Darku Kruniću, Velji Rankoviću
- Sari Blagojević,Tijani Savić,Emi Vasiljević,Emiliji Krunić, Dunji Maksimović, Ani Radojičić, Anki Stošić,
Anastasiji Radovanović, Anđelini Nikolić, Hani Perić,
- Ljilji Jovanović, Mini Radić, Pavlu Čanicu, Nadi Kolajić, Slađi Velimirović i Zoranu Radovanoviću.Dragi
ljudi, draga dečice, potvrdili ste istinu da svi mi u valjevskoj muzičkoj školi kucamo kroz jedno veliko srce.
Bravo!!!”

МШ „Живорад Грбић” је у овој години конкурисала и на Јавни конкурс доделе средста-
ва прикупљених на основу одлагања кривичног гоњења, који је расписало Министарство
правде, пројектом за набавку опреме за озвучење и расвету, али средства нам нису одо-
брена.

Директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7. Реализација планова

7.6. Извештаји о реализацији планова 
развоја и унапређења квалитета рада 
школе и запослених

7.6.1. Реализација Развојног плана школе

Стручни актив за Развојно планирање формиран је 30. 01. 2018. године одлуком Школ-
ског одбора за период од 2018 – 2023. године, а у његовом раду учествују: 
 Милица Продановић, наставник индивидуалне наставе – координатор,
 мр Снежана Стевановић, наставник индивидуалне наставе – члан,
 Душица Тимотић, наставник индивидуалне наставе – члан,
 Милица Степановић Баба – Милкић, наставник стручних теоретских предмета – члан,
 Светлана Веселиновић, представник Савета родитеља – члан,
 Јованка Божић, представник локалне заједнице – члан,
 Софија Живић, представник Ученичког парламента – члан и
 Виолета Огњеновић, представник Стручне службе – члан.

Одговорна особа је мр Сузана Радовановић – Перић, директор школе.

Током петогодишњег мандата Стручни актив се бави:
 израдом  Развојног плана;
 евалуацијом развојних циљева и задатака;
 годишњим акционим планирањем и извештавањем о реализацији;
 евалуацијом свог рада.

У школској 2019/2020. години реализовани су сви циљеви и задаци планирани Равој-
ним планом за ову годину. Захваљујући добром годишњем акционом планирању, извештај
о реализацији је позитиван по свим планираним тачкама. 

Извештај доставила
Милица Продановић
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Извештај о реализацији плана педагошко-инструнктивног рада са наставницима

7.6.2. Извештај о реализацији плана 
педагошко-инструнктивног рада са 
наставницима

У школској 2019/2020 години, план педагошко инструктивонг рада са наставницима,
вршен је по следећем распореду:

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 уна-
пређивању наставног процеса и уопште свих послова сваког наставника..

Рад са приправницима:

У овој школској години, реализован је рад са следећим наставницима – приправници-
ма:
 Андрија Мирковић, кларинет, ментор: Жељко Русиновић
 Мина Радић, флаута, ментор: Слободанка Васиљевић Љујић
 Павле Чанић, виолина: ментор: мр Снежана Стевановић
 Теодора Радовић, солфеђо, ментор: Милица Степановић БабаМилкић

Рад са новопримљеним наставницима: 

 Сања Станковић – клавир
 Иван Митровић – клавир
 Зорана Матић – флаута
 Александра Пашић – психологија
 Миљана Јовановић – клавир
 Ивана Стојановић – виолина
 Ђурђа Вуковић – физичко васпитање 

У оквиру плана реализације по распореду утврђеном 15. септембра директор и педагог
школе обишле су укупно 22 часа од 30 планираних. План није у целости реализован због
увођења ванредног стања.
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Посећени су су часови следећих наставника:

Октобар
Мина Чкојић Флаута
Сања Станковић Клавир
Павле Чанић Виолина
Андрија Мирковић Кларинет
Даница Крунић Виолончело
Теодора Дамњановић Солфеђо
Александар Кончар Труба

Новебар
Слободан Недић Хармоника
Миљана Јовановић Клавир
Тијана Читаковић Солфеђо
Ђурђа Вуковић Физичко васпитање
Тијана Станојевић Упоредни клавир
Милена Мартинов Стојковић Виола
Душан Марковић Клавир

Децембар
Директор, педагог, шеф одсека Зорана Матић Флаута
Директор, педагог Александра Пашић Психологија (III СМШ)
Директор, педагог Николина Нинић Солфеђо
Директор, педагог Вања Урошевић Теорија музике
Директор, педагого Милена Урошевић

Јануар
Директор, педагог Божана Дивац Теорија музике (I СМШ) II Уторак, 14.1.2020. 09:55
Директор, педагог Дражен Кујунџић Хармонија ВИ (II СМШ) I Четвртак, 23.1.2020. 08:50

Поред часова редовне наставе, посећивани су и огледни и часови, мастер класови, ча-
сови 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 ини-
цијативу самих наставника/руководиоца већа, тако и на иницијативу директора, помоћни-
ка 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 пона-

шању,
 критеријуми оцењивања,
 такмичења ученика...

Директорка школе
Сузана Радовановић Перић
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Реализација плана школског маркетинга

7.6.3. Реализација плана школског маркетинга

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У оквиру плана реализације интерног маркетинга школе, реализоване су следеће актив-
ности:

Концертни програми школе

Солистички
концерти

Концерти
 ван школе

Тематски
концерти

Интерни
часови

Јавни
часови

Укупно

 10 35 21 41 3 110

Концертна сезона „Музика на длану”
У оквиру концертне сезоне реализовано је 9 концерата на којима су наступили реноми-

рани музички уметници, професори школе и некадашњи ученици а садашњи студенти му-
зичких 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 2019/2020. реализована су сва годишњим планом предвиђена такмиче-

ња, и то:
 10. такмичење гитариста „ВАРТ” – 7. и 8. децембар 2019.
 21. међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”, 27 фебруар – 2. март 2020.

Програми сарадње са другим институцијама
 октобар

◦  концерти за предшколце (програм сарадње музичке школе и ПУ „Милица Ножица”
у оквиру обележавања Дечје недеље)

◦ концерти Издвојених одељења у Културном центру Мионица и у свечаној сали Оп-
штине Лајковац

  новембар
◦ концерт са Ваљевском Гимназијом „Вајб за наше професоре”
◦ концерт гудачког одсека и уметничке радионице „Тарисио”

 јануар
◦ концерт „Састанак на жици” – заједнички пројекат МШ „Живорад Грбић” и МШ

„Фран Корун Кожељски”
◦ заједнички концерт гудачког одсека МШ „Живорад Грбић” и МШ „Михајло Вукдра-

говић”
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Све наведене активности реализоване су у складу са годишњим планом школског мар-
кетинга, најављиване су на огласним таблама школе (интерни и јавни часови), и промо-
тивним плакатима. Сваки догађај био је пропраћен штампаним програмом, објављен на
сајту школе и facebook страници школе. Истичемо и сјајну сарадњу са медијима и фото-
графима чија је подршка у смислу промоције програма школе значајно допринела посе-
ћености истих.

За потребе такмичења и као вид школског маркетинга додатно су израђиване штампане
кесе, фасцикле, блокови, магнети као и промотивни флајери свих такмичења школе за-
хваљујући донацији маркетингшке агенције АКТЕР у виду дизајна.

ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У оквиру годишњег плана екстерног маркетинга школе у школској 2019/ 2020 години,
емитовано је укупно 23 телевизијска прилога и објављено 41 текст у новинама и интернет
порталима а инстаграм и фб страница школе, свакодневно су ажуриране.. Сви текстови су
били посвећени активностима музичке школе реализованим кроз концерте, концертна го-
стовања, успехе на такмичењима и организацију и реализацију такмичења чији је органи-
затор школа као и спровођење наставе на даљину, и праћење свих активности реализације
пријемних испита за упис у 1. Разред средње музичке школе као и пријемног испита за
упис у припремни и 1. Разред основне музичке школе

Медијску сарадњу МШ „Живорад Грбић” реализовала је у току 2019/2020. 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
Мутап Дамир
Душан Перић

Реализацију плана школског маркетинга, водио је директор школе уз чланове педаго-
шког колегијума.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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Пријатељи МШ „Живорад Грбић”

7.6.4. Пријатељи МШ „Живорад Грбић”

У школској 2019/20. години рад школе су помогле следеће институције и фирме:

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 Град Ваљево
 Влада Републике Баварске
 „Дунав осигурање”
 Казнено поправни завод
 Водовод Ваљево
 Центар за културу
 Модерна Галерија
 Народни Музеј
 Установа за неговање традиционалног развитка „Абрашевић”
 Zex sound
 Ватро Ас
 „Компрекс”
 „Кинг Комерц”
 „Актер Дизајн”
 „Икс Бренд”
 Пансион „Бубица”
 ХТД „Нарцис”
 Удружење „Зрачак”
 Удружење „Каритас”
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 Економска школа
 Музичка кућа „Флавтеље” – Љубљана
 Музичка радионица „Тарисио”
 Предузеће „Металокозметика”
 Бранислав Грбић

 Директорка школе
мр Сузана Радовановић Перић
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