




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

Адреса: Карађорђева 122 Војводе Мишића 86

Седиште: Ваљево Лајковац

Телефон / фах: 014 222 267 014 3433 299

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: 1.120,00 m² 100,00 m²

Број смена у школи: Две смене

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

Са  сваком  школском  годином,  образовне  институције  јачају,  сазревају,  начином  и
динамиком  рада  се  јасније  одређују  и  приближавају  апсолутном  остварењу  своје
професионалне мисије. У 2016/2017. години, настављена је традиција коју МШ „Живорад
Грбић”  брижљиво  негује  пуне  63  године  а  која  је  дефинисана  постигнутим  високим
резултатима на такмичењима у земљи и иностранству, великим бројем наступа ученика и
професора  у  школи  али  и  ван  ње,  покретањем  нових  креативних  иницијатива  које  су
унапредиле  културну  позицију  и  школе  и  града,  реализованом  сарадњом  са  МШ  „Вук
Караџић” из  Лознице и  МШ „Фран Корун Кожељски” из Велења,  успешном реализацијом
четири  такмичења  у  организацији  школе,  настављеном  сарадњом  са  еминентним
професорима музичких академија и светски признатим уметницима  њиховим присуством
у нашој школи кроз креирање „master class” програма и уопште, неговањем имиџа једне добро
организоване,  инспиративне  и  успешне  културно  образовне  институције  која  у  својој
средини постаје синоним за организацију уметнички високо вреднованих програма, и школа
која  свој  квалитет  све  снажније  исказује  на  свим  такмичењима  у  земљи  али  и  у
иностранству као и на пријемним испитима на музичким академијама. 

У 2016/2017. години на укупно 44 такмичења остварили смо 289 награда. У овој школској
години, реализовали смо укупно 72 интерна часа, 13 програма у оквиру концертне сезоне
„Време је за класику”, 36 наступа ученика у школи а 56 ван ње, четири концерта ученика у
иностранству  (Словенија  и  Мађарска),  4  концертна  гостовања  у  Ужицу,  Београду  и
Лозници. Поносни смо и на концерте наших наставника којих је било 4 у школи а 15 ван ње. 
На  пољу  стручног  усавршавања  организовали  смо  два  семинара  за  професоре  и  пет
„masterclass”  програма за  ученике  клавира,  гитаре,  хармонике,  флауте  и  виолине.  И  ове
године  остали  смо  верни  нашој  омиљеној  мисији  музичке  едукације  најмлађих  кроз
реализоване циклусе од укупно 6 концерата посвећених предшколцима и ученицима другог
разреда ваљевских основних школа. Концертима наших најуспешнијих ученика, значајно смо
креирали музички програм Ваљевске гимназије, Народног музеја, ИУС „Трнавац”, Центра за
културу,  Народне  библиотеке  а  у  сарадњи  са  Модерном галеријом реализовали и  мајски
циклус концерата наших матураната „Музикална галерија”. Ово је била и година сарадње
са  бројним организацијама и удружењима међу  којима издвајамо ваљевски  Дом здравља,
Ваљевску болницу, Ваљевску Пивару, удружење „Јазас”, удружење „Добри Људи”, ПУ „Милица
Ножица”, све ваљевске основне школе, Пољопривредну и Техничку школу из Ваљева, удружење
„Друштво  пријатељства,  Ваљево  –  Пфафенхофен”.  Верујемо  да  је  поред  наведених
активности и успеха медијска експонираност школе видљива кроз 37 телевизијских прилога
и 63 текста пласирана у новинама и на интернету допринела да поред Града Ваљева који је
покровитељ свих наших програма, ове године будемо подржани и са укупно 450 000 динара
донације ваљевских привредника (Ваљевска пивара, Крушик, Кинг Комерц, Урбан Техникс,
Инграп омни, фирма „Gate”, Публик, Хемикал, Маркус Ко).

Окренути музици, сталном унапређивању услова рада и квалитета наставног процеса,
нашој  мисији  константног  развијања  музичке  културе  код  најмлађе  популације,  али  и
подизању  квалитета  уметничког  живота  града  и  позитивном  дефинисању  његовог
културног  идентитета  кроз  сарадњу  са  многобројним  институцијама,  и  школску

2 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Реч директора

2016/2017.  заокружујемо  а  даље  настављамо  са  реченицом  која  је  наш  потпис  у
стварности.

Музиком негуј човека у себи…

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

3. Материјално-технички ресурси

3.1. Стање материјално-техничких ресурса

3.1.1. Просторије

А) Матична школа у Ваљеву

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

Просторија Намена Број просторије Укупно

Учионице за 
индивидуалну 
наставу

Гитара 39, 40

17

Клавир 13, 15, 34, 35, 36

Хармоника 29, 32

Флаута, кларинет, саксофон, труба 11, 15, 22, 34

Соло певање 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

4 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Просторије

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

Просторија Намена Број просторије Укупно

Просторије за ад-
министрацију

Рачуноводство 24

5

Канцеларија за секретара 23

Наставничка канцеларија 25

Канцеларија директора 26

Канцеларија педагога 38

Просторије за на-
ставнике Наставничка канцеларија 25 1

Просторије помоћ-
них радника Просторија за помоћне раднике 1 1

Подрумски просто-
ри

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

– 8

Остали простори

Хол школе и гардероба за публику – 1

Ходници – 2

Степеништа – 2

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

Б) Издвојено одељење у Лајковцу

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

Просторија Намена Број просторије Укупно

Учионице за индивидуалну 
наставу

Гитара, Хармоника – 1

Виолина – 1

Клавир, Виолончело – 1

Учионице за групну наставу Стручна теоретска настава – 1

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

Просторија Намена Број просторије Укупно

Просторије за наставнике Наставничка канцеларија – 1

Остали простори
Ходник – 1

Степениште – 1

3.1.2. Наставна средства и опрема

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

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

Клавир 6 Металофон (г – г1) 1

Електрични клавир 2 Музички инструментаријум 1

Пијанино 13 Блок флаута 12

Хармоника  19 Стони рачунар 14

Виолина 16 Преносни (лаптоп) рачунар 4

Виолончело 20 Рутер 2

Виола 5 Скенер 1

Флаута 19 Штампач матрични 1

Кларинет 6 Штампач ласерски 7

Гитара 6 Платно и пројектор 2

Саксофон 1 DVD уређај 1

Клупица за ноге за гитару 8 Миксета и слушалице 1

Музичка линија/касетофон 5 Клавирска клупа 6

Телевизор у боји 2 Тамбурица 4
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Наставна средства и опрема

Наставно средство Комада Наставно средство Комада

Камера 4 Штималица 1

Микрофон 1 Кофер за виолину 9

Метроном 10 Рол-ап 4

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

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

Матична школа – Ваљево Издвојено одељење у
Лајковау

Наставни простор 4 3

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

Наставна средства 3 2

Рачунараска опрема 2 1

Школски намештај 3 2

3.1.3. Финансијски и ресурси локалне средине

Табела 3.1.3–1: Финансијски и ресурси локалне средине

Финансијски ресур-
си

Буџет општине Ваљево и Лајковац

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, Модер-
на галерија, УС „Мића Трнавац”, Народна библиотека.....

Медији
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3. Материјално-технички ресурси

3.2. Финансијске промене у току школске 
године

Табела 3.2–1: Набавке опреме за образовање током школске 2016/17. године

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

Набавка из бу-
џетских сред-
става

Предвиђена буџетска средства у висини од 300.000,00 дин.  реали-
зована су за набавку 4 инвертер климе за концертну салу

Набавка из соп-
ствених сред-
става

13. 08. 2016. конференц. столице 8 18.880,00 дин.

13. 08. 2016. канцеларијске фотеље 4 34.918,00 дин.

13. 08. 2016. металне полице за архиву 4 10.800,00 дин.

30. 09. 2016. фотокопир - део 1/2 40.000,00 дин.

28. 03. 2017. усисивач 1 10.990,00 дин.

Укупно: 115.588,00дин.

Набавка из 
средстава ро-
дитељског ди-
нара

30. 09. 2016. фотокопир -део 1/2 53.620,00 дин

30. 12. 2016. футроле за гитару 2 10.000,00 дин.

30. 12. 2016. орман за ноте са 8 касета 1 14.000,00 дин

30. 12. 2016. орман за ноте са 4 касете 4 30.000,00 дин.

28. 03. 2017. угаона полица 1 6.500,00 дин.

28. 03. 2017. школска клупа 3 9.600,00 дин.

28. 03. 2017. школска столица 6 7.500,00 дин.

28. 03. 2017. табла са нотним системом 1 14.850,00 дин.

17. 05. 2017. графичка карта за рачунар 1 29.947,00 дин.

Укупно: 176.017,00 дин.

СВЕГА: 291.605,00 дин.

Шеф рачуноводства
Весна Обрадовић
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Кадровски ресурси

4. Кадровски ресурси

4.1. Стање

Табела 4.1–1: Стање кадровских ресурса

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

стер VII/2 VIII
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пноРадно ангажова-
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Директор 1 1
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4. Кадровски ресурси

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

стер VII/2 VIII

Уку-
пноРадно ангажова-

ње
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Помоћник дирек-
тора 1 1

Секретар 1 1

Шеф рачуновод-
ства 1 1

Административни
радник 1 1

Педагог 1 1

Наставници 1 45 8 2 56

Помоћни настав-
ници 1 1 2

Домар 1 1

Радник на одржа-
вању чистоће 1 1 2

СВЕГА 1 1 1 1 1 49 10 3 67

4.2. Кадровске промене

Табела 4.2–1: Кадровске промене у току школске године

Име и презиме за-
посленог 

Радно место Разлог промене
Датум про-

мене
Име и презиме новог запосле-
ног 

Бојан Марјановић Корепетитор  
Неплаћено од-
суство 

01. 09. 2016.
Катарина Милосављевић па Ана
Пејовић од 17. 11. 2016.

Сања Кнежевић-
Гавриловић 

Корепетитор 
Породиљско од-
суство 

Андријана Божић до 08. 08. 
2017.

Живка Мојић Помоћни радник Пензија 07. 10. 2016. Нада Колаић 

Андријана Стано-
јевић 

Наставник био-
логије 

Споразумни 
престанак 

17. 10. 2016.
Драгана Грујић до повратка 
Слађане Крстић 
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Кадровске промене

Име и презиме за-
посленог 

Радно место Разлог промене
Датум про-

мене
Име и презиме новог запосле-
ног 

Александра Мили-
војевић Јоцић

Наставник вио-
лине 

породиљско од-
суство

Небојша Тимотић до 05. 05. 
2017., а затим распоређено на 
наставнике гудачког одсека на 
основу члана 136. став 5. ЗОСОВ

Живка Васић 
Наставник ита-
лијанског језика 

Споразум о пре-
узимању 

24. 10. 2016. Ана Гајић 

Милена Рајковић
Наставник вио-
лине

Отказ од стране 
запосленог 

31. 12. 2016.
Александра Марковић до 17. 07.
2017.

Ирина Васиљевић 
Дамљановић 

Наставник вио-
лончела 

Споразумни 
престанак 

09. 01. 2017.
Јована Радојковић до 19. 07. 
2017.

Ненад Селаковић 
Наставник фи-
зичког васпита-
ња 

Неплаћено од-
суство 

01. 04. 2017.
Милица Милетић до 13. 07. 
2017.

Мијо Стојкановић
Наставник соци-
ологије 

Отказ од стране 
послодавца 

21. 06. 2017.
Анђелка Јоковић Тасић по уго-
вору о извођењу наставе 

Наставник трубе 01.09.2016. Вук Станковић до 08. 08. 2017. 

Секретар школе
Љиљана Делић
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5. Ученици

5. Ученици

5.1. Ученици ОМШ

5.1.1. Бројно стање ученика ОМШ на почетку 
школске године

Табела 5.1.1–1: Бројно стање редовних ученика ОМШ на почетку школске године

Инструмент
Матична школа у Ваљеву Издвојено одељење у Лајковцу

Ук
уп

но

I II III IV VX VI

С
ве

га

I II III IV V VI

С
ве

га

Клавир 13 21 27 16 18 19 114 4 2 5 2 2 15 129

Виолина 13 12 18 8 10 9 70 1 5 5 1 3 15 85

Виола1 1 1 1

Виолончело 6 4 3 4 2 2 21 1 1 1 3 24

Флаута 8 7 6 12 5 4 42 42

Кларинет 3 5 2 3 13 13

Саксофон 1 1 3 1 6 6

Труба 1 2 3 3

Соло певање 15 11 26 26

Хармоника 11 12 12 7 8 5 55 6 2 4 3 3 18 73

Гитара 10 10 5 11 3 4 43 8 4 4 1 17 60

Свега 81 85 76 62 47 43 394 20 14 14 10 6 4 68 462

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

Табела 5.1.1–2: Бројно стање ванредних ученика ОМШ на почетку школске године

Инструмент
Разред

Свега
I II III IV V VI

Клавир 6 6

Флаута 1 1 2

Соло певање 1 1

Кларинет 1 1

Свега 8 2 0 0 0 0 10

5.1.2. Успех ученика ОМШ по класама на крају
другог полугодишта

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

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

А) Матична школа у Ваљеву

А.1) Стручно веће из области предмета одсека клавира

Инструмент: Клавир

Табела 5.1.2–1: Класа: Димитрије Томић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Арсеновић Сара II врло добар 3,50

2. Бојичић Симон II одличан 5,00

3. Остојић Марија II одличан 5,00

4. Петровић Петар III довољан 2,00

5. Ранковић Павле III одличан 4,50

6. Ђурђевић Марија V одличан 4,67

7. Матић Живко V добар 2,67

8. Ерић Катарина VI врло добар 3,80

9. Ивановић Анђела VI добар 3,20

Средња оцена класе: 3,82   
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5. Ученици

Табела 5.1.2–2: Класа: Душан Марковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Ђукановић Матеја I

2. Недељковић Вукашин I

3. Пакевић Јован III одличан 5,00

4. Петровић Аница III Напустила школу 20. 4. 
2017.

5. Стошић Ленка III врло добар 4,00

6. Да Ролд Сара V одличан 5,00

7. Лазић Анђела V добар 3,33

8. Бирчанин Кристина VI врло добар 4,40

9. Живковић Маша VI одличан 5,00

10. Старчевић Катарина VI врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,45   

Табела 5.1.2–3: Класа: мр Иван Рабасовић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Љубојевић Лана II одличан 4,50

2. Трифковић Миленко II одличан 5,00

3. Јаневски Сара III одличан 5,00

4. Крунић Нестор III врло добар 4,00

5. Ратковић Гала III довољан 2,00

6. Симић Нађа III одличан 4,50

7. Милосављевић Душан IV Исписао се 2. 6. 2017.

8. Вићановић Виктор V одличан 5,00

9. Јанковић Теодора V врло добар 4,33

10. Матијашевић Ана V одличан 5,00

11. Рабасовић Миона V одличан 5,00

12. Софронић Јана V одличан 4,67

Средња оцена класе: 4,45   

Табела 5.1.2–4: Класа: Јелена Мирковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Ђурић Даница I

2. Тешић Лазар I

3. Павловић Лина II одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

4. Пантелић Матија II одличан 5,00

5. Селаковић Филип II Прешао у класу О. Пантелић 
28. 11. 2016.

6. Тодорчевић Мар-
ко II одличан 5,00

7. Терзић Јанко V врло добар 3,67

8. Аврамовић Митар VI добар 3,20

9. Ђорђевић Милена VI врло добар 4,00

10. Обрадовић Дани-
ца VI одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,35   

Табела 5.1.2–5: Класа: Милена Степановић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Томић Ања I

2. Јовановић Тара II врло добар 4,00

3. Јоксимовић Андрија II Исписао се на основу изјаве 
родитеља 28. 3. 2017.

4. Павловић Емилија II одличан 5,00

5. Ђукић Матеја III добар 2,50

6. Мишковић Ања III врло добар 4,00

7. Ненадовић Софија III одличан 5,00

8. Прокић Исидора III одличан 5,00

9. Димитријевић Тина IV одличан 4,67

10. Милосављевић 
Сара IV одличан 5,00

11. Јевтић Марија V врло добар 4,33

12. Јоксимовић Маша V одличан 4,67

13. Ћосић Матија V одличан 4,67

14. Илић Тамара VI врло добар 4,40

15. Лазаревић Исидора VI одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,46   

Табела 5.1.2–6: Класа: Милица Продановић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Ђенадић Марко I
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

2. Ђурђевић Теодора I

3. Матић Нађа I

4. Радојичић Ана I

5. Тодоровић Огњен I

6. Штулић Вања I

7. Миловић Исидора II одличан 4,50

8. Поповић Лана II одличан 5,00

9. Ђорђевић Алексеј III одличан 4,50

10. Лукић Јана III одличан 5,00

11. Пејдић Ђурђа III врло добар 3,50

12. Савић Наталија III Исписала се 19. 1. 2017.

13. Ранисављевић Дими-
трије IV одличан 4,67

14. Крстић Тамара V одличан 4,67

15. Маџаревић Тијана V одличан 5,00

16. Ковачевић Анђела VI одличан 5,00

17. Ранковић Андреј VI врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,58   

Табела 5.1.2–7: Класа: Оливера Пантелић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Живановић Вања II Исписала се на основу из-
јаве родитеља 11. 4. 2017.

2. Јовановић Димитрије II одличан 4,50

3. Николић Јања II одличан 5,00

4. Ранковић Маша II одличан 5,00

5. Селаковић Филип II добар 3,00 Прешао из класе Ј. Мирко-
вић 28. 11. 2016.

6. Алексић Ема III добар 3,00

7. Лазаревић Софија III одличан 5,00

8. Марковић Мина III одличан 4,50

9. Михајловић Олга III одличан 4,50

10. Богојевић Дуња IV одличан 5,00

11. Драгојловић Урош IV Исписао се на основу изја-
ве родитеља 20. 1. 2017.

12. Јовановић Доротеја IV одличан 4,67
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

13. Ранковић Ана IV Исписала се на основу из-
јаве родитеља 10. 10. 2016.

14. Рашевић Ања IV одличан 5,00

15. Босиљчић Наташа VI врло добар 4,40

16. Пантић Василије VI врло добар 3,60

17. Рајевац Анђелка VI врло добар 4,40

Средња оцена класе: 4,40   

Табела 5.1.2–8: Класа: Оливера Симић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Миладиновић Нико-
лина I

2. Пламенац Ива IV неоцењен
Неоцењена из Хора због 
недолазака – упућена на 
разредни испит у авгу-
стовском року

3. Ристановић Тамара V одличан 4,67

4. Тимотић Растко V одличан 5,00

5. Томашевић Матија V врло добар 3,67

6. Лукић Нина VI врло добар 4,20

7. Павловић Андријана VI Напустила школу 17. 2. 
2017.

8. Ранковић Анђела VI врло добар 4,40

9. Трифуновић Дороте-
ја VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,49   

Табела 5.1.2–9: Класа: Славица Рајевац

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Васиљевић Ема I

2. Ђурић Чарна II одличан 4,50

3. Тешић Маријана II врло добар 3,50

4. Томић Павле II одличан 5,00

5. Глогиња Катарина III одличан 5,00

6. Јоксимовић Милица III врло добар 4,00

7. Љубичић Дуња III одличан 5,00

8. Матијашевић Петар III одличан 4,50

9. Танасковић Андрија III одличан 5,00
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

10. Трифуновић Лука III одличан 5,00

11. Петровић Ивана IV одличан 5,00

12. Петровић Јована IV Исписала се 7. 11. 2016.

13. Петровић Константин IV добар 3,00

14. Ристић Лука IV врло добар 4,00

15. Симеуновић Лука IV врло добар 4,33

16. Стефановић Ђурђа IV одличан 4,67

Средња оцена класе: 4,46   

А.2) Стручно веће из области предмета одсека гудача

Инструмент: Виолина

Табела 5.1.2–10: Класа: Ангелина Новаковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Миловановић Нико-
лина I

2. Петровић Тина II одличан 5,00

3. Димитријевић Тара III одличан 5,00 Прешла из класе Н. Ти-
мотића 10. 4. 2017.

4. Панић Наталија III врло добар 4,00

5. Рафаиловић Анаста-
сија III одличан 5,00

6. Трипковић Василије III одличан 5,00 Прешао из класе Н. Ти-
мотића 10. 4. 2017.

7. Андрић Ивона V одличан 5,00

8. Гођевац Михаило V врло добар 3,67

9. Павић Јана V

Прешла из класе Н. Ти-
мотића (10. 4. 2017.) а 
затим се исписала на 
основу изјаве родитеља 
29. 5. 2017.

10. Петрашевић Јана V одличан 5,00

11. Миловановић Maрија VI врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,63   
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Табела 5.1.2–11: Класа: Верица Јаковљевић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Илић Реља I

2. Нешковић Маша I

3. Дринчевић Уна II одличан 5,00

4. Кнежевић Злата II
Прешла у класу Љ. Јовано-
вић по жељи родитеља 20.
1. 2017.

5. Крстић Дамјан III добар 2,50

6. Малетић Сретен III врло добар 3,50 Прешао из класе Н. Тимо-
тића 10. 4. 2017.

7. Милинковић Дејан III врло добар 4,00

8. Радовановић Анаста-
сија III одличан 5,00

9. Аврамовић Нина IV врло добар 4,00 Прешла из класе Н. Тимо-
тића 10. 4. 2017.

10. Ђуричић Ивана IV одличан 5,00

11. Петронијевић Невена IV врло добар 4,00 Прешла из класе Н. Тимо-
тића 10. 4. 2017.

12. Томић Иван IV одличан 5,00

13. Јанковић Андријана V врло добар 4,00

14. Марковић Марко V одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,27   

Табела 5.1.2–12: Класа: Владимир Стоилков

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Павловић Стефан I

2. Тимотић Вукашин I

3. Бирчанин Нина II врло добар 4,00

4. Живановић Мари-
ја II добар 3,00

5. Стојковић Милица II врло добар 3,50

6. Ћосић Дуња II врло добар 4,00

7. Јоксимовић Јана III одличан 4,50

8. Вишић Милан V добар 3,00

9. Срећковић Сергеј V Прешао на ванредно шко-
ловање 13. 2. 2017.
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

10. Мићић Исидора VI неоцењен
Неоцењена из Камерне 
музике – упућена на ра-
зредни испит у августов-
ском року

11. Штулић Лидија VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 3,86   

Табела 5.1.2–13: Класа: Љиљана Јовановић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Крстић Јана I

2. Кулинчевић Николи-
ја I

3. Петровић Оливера I Дошла из класе Н. Тимоти-
ћа 10. 4. 2017.

4. Урошевић Лазар I Дошao из класе Н. Тимоти-
ћа 10. 4. 2017.

5. Ашковић Андријана II врло добар 4,00

6. Јовановић Миливој II врло добар 4,00

7. Кнежевић Злата II одличан 5,00 Прешла из класе В. Јако-
вљевић 20. 1. 2017.

8. Томић Неда II одличан 5,00

9. Маринковић Михаи-
ло III добар 2,50

10. Милутиновић Лана III добар 2,50

11. Петровић Алексан-
дра III врло добар 3,50

12. Петровић Јована IV добар 3,33

13. Томић Никола IV добар 3,00

14. Марковић Алексан-
дар V врло добар 3,67 Прешао из класе Н. Тимо-

тића 10. 4. 2017.

15. Стевановић Филип V врло добар 4,33

16. Ђелмаш Неда VI врло добар 3,80

Средња оцена класе: 3,72   

Табела 5.1.2–14: Класа: Милена Мартинов Стојковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Павловић Николина I

2. Добрашиновић Не-
вена II одличан 5,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

3. Марковић Вишња II одличан 4,50

4. Вуковић Ленка III одличан 5,00

5. Перичић Андроник III
Напустио школу збор 
здравстевних проблема 
13. 6. 2017.

6. Петровић Сава III одличан 4,50

7. Савић Дуња III одличан 4,50

8. Лукић Виктор VI одличан 4,60

9. Манајловић Антоније VI добар 3,20

10. Муратовић Јован VI одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,51   

Табела 5.1.2–15: Класа: мр Снежана Стевановић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Павловић Неда I

2. Ранковић Лена I

3. Стевановић Вук I

4. Маџаревић Николи-
на III одличан 5,00

5. Стошић Анка III одличан 4,50

6. Крунић Ања IV врло добар 4,33

7. Тофиловски Софија IV одличан 5,00

8. Жуњић Јована VI одличан 5,00

9. Јовановић Анђелка VI одличан 5,00 Прешла из класе Н. Ти-
мотића 10. 4. 2017.

Средња оцена класе: 4,81   

Инструмент: Виола

Табела 5.1.2–16: Класа: Милена Мартинов Стојковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Стојановић Ан-
ђела V одличан 4,67

По Наставном плану и програ-
му, инструмент виола се изуча-
ва од четвртог разреда ОМШ. 
Ученици почињу школовање на 
виолини.

Средња оцена класе: 4,67   
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5. Ученици

Инструмент: Виолончело

Табела 5.1.2–17: Класа: Даница Рашковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Ђорђевић Мина I

2. Ратковић Ника I

3. Филић Јасмина I

4. Крунић Емилија II одличан 5,00

5. Остојић Хелена IV Исписала се због обнављања
године 29. 5. 2017.

6. Павловић Тијана IV одличан 5,00

7. Петровић Јована IV одличан 5,00

8. Николић Анђелина V Исписала се због обнављања
године 29. 5. 2017.

Средња оцена класе: 5,00   

Табела 5.1.2–18: Класа: Јована Радојковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Степановић 
Лена I Исписала се на основу усмене 

изјаве родитеља 2. 9. 2016.

2. Стефановић 
Нађа I

3. Mишковић Ни-
колина I

4. Вићић Елена II одличан 4,50

5. Ивановић Јана II врло добар 3,50

6. Јокић Лана II Исписала се на основу усмене 
изјаве родитеља 2. 9. 2016.

7. Марјановић 
Марко III неоцењен

Неоцењен из Солфеђа – упућен
на разредни испит у августов-
ском року

8. Милетић Алек-
сандра III Исписала се на основу усмене 

изјаве родитеља 16. 9. 2016.

9. Савић Југ III неоцењен
Неоцењен из Солфеђа – упућен
на разредни испит у августов-
ском року

10. Павић Екатари-
на IV врло добар 4,33

11. Рстић Мина V Исписала се на основу усмене 
изјаве родитеља 9. 9. 2016.
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

12. Мијаиловић Да-
вид VI врло добар 3,60

13. Петровић Васи-
лије VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,19   

А.3) Стручно веће из области предмета одсека дувача и соло певача

Инструмент: Флаута

Табела 5.1.2–19: Класа: Александар Буркерт

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Радовић Милица I

2. Пејић Ивона II одличан 4,50

3. Мићић Ленка III неоцењен
Неоцењена из Солфеђа – 
упућена на разредни испит
у авгостовском року

4. Радовић Теодора III одличан 5,00

5. Обрадовић Марија IV неоцењен Oбнавља годину због узра-
ста

6. Радојевић Лејла IV одличан 5,00

7. Радојичић Ивана IV одличан 4,67

8. Стојаковић Јана IV одличан 5,00

9. Термачић Димитри-
је IV одличан 4,67

10. Петровић Калина V одличан 5,00

11. Мицић Аница VI одличан 5,00

12. Пољаница Ивана VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,87   

Табела 5.1.2–20: Класа: Ђорђе Маринковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Анђелковић Анђели-
на I Напустила школу 25. 5. 

2017.

2. Карадаревић Анаста-
сија I
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

3. Петровић Татјана I

4. Боровинић Уна II Напустила школу 12. 6. 
2017.

5. Лучић Александра II врло добар 4,00

6. Матић Елена II одличан 4,50

7. Јовичић Неда III одличан 5,00

8. Кремић Јована III
Дошла из МШ „Коста Ма-
нојловић” – Земун, марта 
2017., а након тога напу-
стила школу 12. 6. 2017.

Средња оцена класе: 4,50   

Табела 5.1.2–21: Класа: Невена Николина

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Маријанац Тијана I

2. Топаловић Лена I

3. Павловић Сара II одличан 5,00

4. Поповић Анђелика II одличан 5,00

5. Ђурђевић Лена III врло добар 3,50

6. Илић Тијана III одличан 4,50

7. Теофиловић Кристи-
на III одличан 5,00

8. Исидоровић Милица IV одличан 4,67

9. Медић Елена IV одличан 5,00

10. Деспотовић Ђурђа V врло добар 3,67

11. Живановић Ђурђија V врло добар 4,33

12. Лазић Маша V одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,57   

Табела 5.1.2–22: Класа: Слободанка Васиљевић Љујић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Антић Доротеја I Исписала се 1. 11. 2016.

2. Бошковић Ива I

3. Андрић Нина II одличан 4,50

4. Крстајић Катарина IV одличан 5,00

5. Марковић Ивана IV одличан 5,00

6. Мижић Дијана IV одличан 4,67
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

7. Степановић Кристина IV одличан 5,00

8. Томић Михаела IV одличан 5,00

9. Манић Јана V одличан 5,00

10. Крстић Елена VI врло добар 3,60

11. Матић Андријана VI одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,71   

Инструмент: Кларинет

Табела 5.1.2–23: Класа: Жељко Русиновић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Милинковић Филип I

2. Петровић Михаило I

3. Ратковић Милорад I

4. Божић Ђурђа II одличан 5,00

5. Илић Андреј II добар 2,50

6. Колаковић Вељко II добар 3,00

7. Мишковић Исидора II одличан 5,00

8. Чикарић Теодора II врло добар 4,00

9. Давидовић Лука III одличан 4,67

10. Михаиловић Димитрије III одличан 5,00

11. Веселиновић Данило IV одличан 5,00

12. Павловић Лука IV врло добар 3,80

13. Стојнић Александра IV врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,20   

Инструмент: Саксофон

Табела 5.1.2–24: Класа: Александар Стајић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Тодоровић Андреј I

2. Бојичић Стефан II Напустио школу 30. 1. 2017.

3. Кудић Јелена III Исписала се 1. 6. 2017.
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

4. Петровић Никола III одличан 4,67

5. Ракић Лука III одличан 4,67

6. Павић Ненад IV одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,71   

Инструмент: Труба

Табела 5.1.2–25: Класа: Вук Станковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Драгојловић Младен I

2. Мијатовић Лука II врло добар 3,50

3. Милановић Димитри-
је II Напустио школу 27. 6. 

2017.

4. Лане Филип III одличан 5,00
Дошао из МШ „Петар 
Коњовић” - Београд 16. 
1. 2017.

Средња оцена класе: 4,25   

Соло певање

Табела 5.1.2–26: Класа: Бојан Величковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Анђелић Теодора I Исписала се 29. 1. 2017.

2. Ђерић Анђела I Исписала се 16. 9. 2016.

3. Марковић Данијела I Исписала се 4. 9. 2016.

4. Мијатовић Нина I

5. Милановић Натали-
ја I Исписала се 4. 9. 2016.

6. Омеровић Иван I

7. Пајковић Денис I Исписао се из школе 1. 11. 
2016.

8. Томић Мила I

9. Панић Милица II одличан 4,80

10. Пантелић Оливера II Исписала се 22. 5. 2017.

11. Рафаиловић Теодо-
ра II Исписала се 29. 5. 2017.
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

12. Симић Александар II Исписао се 29. 5. 2017.

13. Ћосић Теодор II одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,90   

Табела 5.1.2–27: Класа: Теодора Пешев Ђурђевић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Антић Јана I

2. Белошевић Кристина I

3. Бранковић Наталија I

4. Исидоровић Никола I Исписао се 22. 5. 2017.

5. Малешевић Наталија I

6. Огњеновић Вук I

7. Павловић Валентина I
Неоцењена из Упоредног
клавира – упућена на 
полагање испита у авгу-
стовском року

8. Адановић Мина II одличан 4,80

9. Бајић Милица II одличан 4,80

10. Ђекић Доротеја II одличан 4,80

11. Прокић Ања II одличан 4,80

12. Тешић Анђела II одличан 4,60

13. Цветановић Кристи-
на II добар 3,40

Средња оцена класе: 4,53   

А.4) Стручно веће из области предмета одсека хармонике

Инструмент: Хармоника

Табела 5.1.2–28: Класа: Владимир Обрадовић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Јовановић Павле I

2. Гојковић Никола II врло добар 4,00

3. Мирковић Лука II Напустио школу 9. 11. 2016.
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

4. Станојевић Нико-
ла II одличан 5,00

5. Деспотовић Ђорђе III врло добар 3,50

6. Митровић Матеја III добар 3,00

7. Станојевић Јован III врло добар 4,00

8. Ускоковић Петар III одличан 5,00

9. Довечер Марко IV врло добар 3,67

10. Ђенисић Илија IV одличан 5,00

11. Урошевић Немања V одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,24   

Табела 5.1.2–29: Класа: Душица Тимотић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1 Ранковић Лука I

2 Средојевић Стефан I

3 Степановић Давид I

4 Божовић Невена II добар 3,00

5 Дамњановић Мили-
ца III Исписала се пре почетка 

наставе 31. 8. 2016.

6 Јовановић Влајко III одличан 5,00

7 Симовић Лазар III одличан 5,00

8 Теовановић Миљана III одличан 5,00

9 Урошевић Марија IV одличан 5,00

10 Јаневска Софија V одличан 5,00

11 Симовић Лука V одличан 5,00

12 Јевтић Милан VI врло добар 4,00

13 Спасојевић Наталија VI одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,62   

Табела 5.1.2–30: Класа: Никола Јанковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Лучић Михаило IV врло добар 4,00

2. Павловић Сте-
фан IV одличан 4,67

3. Васић Никола V добар 3,00
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Успех ученика ОМШ по класама на крају другог полугодишта

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

4. Гаврић Никола V недовољан

5. Ђуровић Софија V врло добар 3,67

6. Марковић Лука V неоцењен
Неоцењен из Солфеђа – упу-
ћен на разредни испит у авгу-
стовском року

7. Тошић Милан V врло добар 3,67

8. Ђуровић Лука VI врло добар 4,00

Средња оцена класе: 3,84   

Табела 5.1.2–31: Класа: Славиша Јездимировић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Довечер Филип I

2. Маријанац Јанко I

3. Матић Дејан I

4. Павићевић Душан I

5. Петровић Давид I

Прешао из класе С. Не-
дића 30. 2. 2017., а по-
том се исписао на осно-
ву изјаве родитеља 12. 6.
2017.

6. Ђорђевић Лазар II врло добар 4,00

7. Јаковљевић Катарина II врло добар 4,00

8. Милосављевић Мла-
ден II одличан 5,00

9. Средојевић Марко II добар 2,50

10. Гајић Тадија III врло добар 4,00

11. Милић Александар III добар 2,50

12. Николић Филип III одличан 4,50

Средња оцена класе: 3,79   

Табела 5.1.2–32: Класа: Сретен Недић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Милутиновић Марко I

2. Петровић Давид I
Прешао у класу С. Језди-
мировића на захтев ро-
дитеља 30. 12. 2016.

3. Радовановић Вања I Напустила школу 31. 1. 
2017.

4. Бановић Никола II одличан 5,00
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5. Ученици

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

5. Драгојевић Страхи-
ња II одличан 5,00

6. Кушаковић Николи-
на II одличан 4,50

7. Ћосић Михајло II одличан 5,00

8. Урошевић Михаило III добар 3,00

9. Милићевић Филип IV добар 3,33

10. Новаковић Ђорђе IV добар 3,33

11. Ђурђевић Петар VI врло добар 4,40

12. Јоксимовић Данило VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,28   

А.5) Стручно веће из области предмета одсека гитаре

Инструмент: Гитара

Табела 5.1.2–33: Класа: Драган Николић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Јовановић Александар I

2. Петровски Емили I
Напустила школу 
због незаинтересова-
ности 24. 4. 2017.

3. Андрић Филип II
Прешао у класу М. 
Поповића 28. 10. 
2016.

4. Илић Ива II одличан 4,50

5. Илић Мила II одличан 4,50

6. Младеновић Огњен II врло добар 4,00

7. Аксентијевић Марко III одличан 4,50

8. Симић Теа III одличан 5,00

9.  Лукић Милица IV одличан 5,00

10. Пантелић Андрија V одличан 4,67

11. Станковић Наташа V одличан 5,00

12. Маринковић Анастасија VI врло добар 4,20

13. Поповић Теодора VI одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,60   
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Табела 5.1.2–34: Класа: Лука Јездић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Богдановић Невена I

2. Ђурђевић Томица I

3. Кулинчевић Катарина I

4. Пантелић Арсен I

5. Бранковић Лазар II врло добар 3,50

6. Драгић Анђелка II одличан 5,00

7. Ђурић Нађа II врло добар 3,50

8. Живковиђ Маја II одличан 5,00

9. Мијаиловић Нађа II одличан 4,50

10. Богутовић Данило III врло добар 4,00

11. Гођевац Јанко III врло добар 4,00

12. Миливојевић Вања IV недовољан

13. Мирковић Петар IV врло добар 4,00

14. Павловић Богдан IV одличан 4,67

15. Рашевић Ива IV одличан 4,67

16. Мијатовић Дејан VI одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,33   

Табела 5.1.2–35: Класа: Милош Поповић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Ашковић Војкан I Напустио школовање 1. 
3. 2017.

2. Инђић Ива I

3. Јовановић Милош I

4. Калабић Коста I

5. Андрић Филип II одличан 4,50 Прешао из класе Д. Ни-
колића 4. 11. 2016.

6. Мирковић Николина II одличан 5,00

7. Марковић Иван III одличан 5,00

8. Гњато Стеван IV одличан 4,67

9. Диволић Виктор IV врло добар 4,00

10. Ђурђевић Вукашин IV Исписао се 10. 4. 2017.

11. Јовановић Лука IV одличан 4,67

12. Митровић Теодора IV одличан 5,00
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Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

13. Петронијевић Анђела IV врло добар 4,00

14. Ђокић Младен V врло добар 4,33

15. Андрић Лазар VI одличан 5,00

Средња оцена класе: 4,62   

Б) Издвојено одељење у Лајковцу

Б.1) Стручно веће из области предмета одсека клавира

Инструмент: Клавир

Табела 5.1.2–36: Класа: Биљана Максимовић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Андрић Јована I

2. Јевросимовић Јована I

3. Марковић Андреј I Исписао се из музичке 
школе

4. Пажиновић Данило I

5. Илић Марија II одличан 5,00

6. Шарић Анастасија II одличан 5,00

7. Бабић Сања III Исписала се 9. 11. 2016.

8. Бајић Тијана III добар 3,00

9. Јанковић Николина III одличан 5,00

10. Јоксимовић Јована III добар 3,00

11. Шарић Емилија III одличан 5,00

12. Петровић Ђорђе IV врло добар 3,67

13. Поповић Јована IV врло добар 3,67

14. Јовановић Јована V врло добар 3,67

15. Пауновић Неда V врло добар 4,33

Средња оцена класе: 4,13   
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Б.2) Стручно веће из области предмета одсека гудача

Инструмент: Виолина

Табела 5.1.2–37: Класа: Александра Марковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Симић Дамњан I

2. Живковић Ирена II Исписала се 28. 9. 
2016.

3. Јокић Маша II врло добар 3,50

4. Милосављевић Анђе-
ла II одличан 4,50

5. Милошевић Негосла-
ва II врло добар 3,50

6. Ташић Ивана II одличан 5,00

7. Бојовић Дејана IV одличан 5,00

8. Ђурић Кристина IV одличан 5,00

9. Лончар Маша IV врло добар 4,33

10. Марковић Анђела IV одличан 5,00

11. Миливојевић Ана IV одличан 5,00

12. Јеленић Иван V добар 3,33

13. Марковић Маја VI врло добар 4,40

14. Радивојевић Немања VI одличан 4,60

15. Ракић Лазар VI одличан 4,80

Средња оцена класе: 4,46   

Инструмент: Виолончело

Табела 5.1.2–38: Класа: Даница Рашковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Вићентијевић Ана I

2. Пажиновић Даринка II одличан 4,50

3. Филиповић Анђела III Исписала се 9. 6. 2017.

Средња оцена класе: 4,50   
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Б.3) Стручно веће из области предмета одсека хармонике

Инструмент: Хармоника

Табела 5.1.2–39: Класа: Јелена Бранковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Жарић Никола I

2. Ивковић Михаило I

3. Јевросимовић Жељко I

4. Јовановић Страхиња I
Исписао се на основу 
изјаве родитеља 27. 1. 
2017.

5. Милосављевић Илија I
Исписао се на основу 
изјаве родитеља 22. 12. 
2016.

6. Ракић Мартина I

7. Јовановић Дејан II врло добар 4,00

8. Јовановић Димитрије II одличан 4,50

9. Вељовић Лука III врло добар 3,50

10. Ивановић Емилија III одличан 4,50

11. Милановић Анђелија III одличан 5,00

12. Милосављевић Анђе-
ла III одличан 4,50

13. Гајић Јован IV добар 3,00

14. Јевросимовић Драган IV одличан 5,00

15. Милосављевић Ми-
лош IV одличан 5,00

Убрзано напредовао – у
јануарском року поло-
жио је IV разред

16. Илић Михаило V
Исписао се на основу 
изјаве родитеља 8. 11. 
2016.

17. Матић Павле V
Исписао се на основу 
изјаве родитеља 9. 6. 
2017.

18. Милосављевић Ми-
лош V одличан 5,00

Убрзано напредовао – у
јануарском року поло-
жио је IV разред

19. Петровић Виолета V врло добар 4,00

Средња оцена класе: 4,36   
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Б.4) Стручно веће из области предмета одсека гитаре

Инструмент: Гитара

Табела 5.1.2–40: Класа: Цвијетин Трифковић

Р. Б. Ученик Разред Општи успех Средња оцена Напомена

1. Бабић Вељко I Напустио школу 23. 1. 
2017.

2. Бојовић Ања I

3. Јанковић Анђелија I

4. Јовановић Андреа I

5. Јоксимовић Марко I

6. Марковић Марија I

7. Пајић Јања I Напустила школу 23. 2. 
2017.

8. Радивојевић Вукашин I

9. Лончар Јулија II одличан 4,50

10. Петронијевић Сара II одличан 5,00

11. Радованчевић Магда-
лена II врло добар 3,50

12. Радоњић Данило II одличан 5,00

13. Ђорђевић Немања III одличан 5,00

14. Ивковић Невена III врло добар 3,50

15. Недељковић Лука III добар 3,00

16. Томашевић Давид III добар 2,50

17. Маринковић Милош VI одличан 4,60

Средња оцена класе: 4,07   
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5.1.3. Општи успех ученика ОМШ по 
инструментима

А) Матична школа у Ваљеву

А.1) Стручно веће из области предмета одсека клавира

Табела 5.1.3–1: Успех ученика клавира

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 13 13

II 21 15 3 1 19 4,74 2

III 27 16 5 2 2 25 4,40 2

IV 16 8 2 1 11 4,64 1 4 1

V 18 12 4 2 18 4,56

VI 19 5 11 2 18 4,17 1

СВЕГА 114 56 25 8 2 104 4,50 1 9 1

А.2) Стручно веће из области предмета одсека гудача

Табела 5.1.3–2: Успех ученика виолине

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
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I 13 13

II 12 6 5 1 12 4,42

III 18 10 4 3 17 4,41 1
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IV 8 3 3 2 8 4,13

V 10 3 4 1 8 4,25 2

VI 9 5 2 1 8 4,50 1 1

СВЕГА 70 27 18 8 66 4,34 1 3 1

Табела 5.1.3–3: Успех ученика виоле2

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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IV

V 1 1 1 5,00

VI

СВЕГА 1 1 1 5,00

Табела 5.1.3–4: Успех ученика виолончела

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 6 5 1

II 4 2 1 3 4,67 1

III 3 2 1 2

IV 4 2 1 3 4,67 1

V 2 1 1

VI 2 1 1 2 4,50

СВЕГА 21 5 3 13 4,61 2 4 2 2

2 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици 
почињу школовање на виолини.
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А.3) Стручно веће из области предмета одсека дувача и соло певача

Табела 5.1.3–5: Успех ученика флауте

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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I 8 6 2

II 7 5 1 6 4,83 1

III 6 1 4 1 5 4,80 1 1 1

IV 13 12 12 5,00 1

V 5 3 2 5 4,60

VI 4 3 1 4 4,75

СВЕГА 43 1 27 5 38 4,80 1 5 1

Табела 5.1.3–6: Успех ученика кларинета

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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I 3 3

II 5 2 1 2 5 4,00

III 2 2 2 5,00

IV 3 1 2 3 4,33

СВЕГА 13 5 3 2 13 4,44

38 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Општи успех ученика ОМШ по инструментима

Табела 5.1.3–7: Успех ученика саксофона

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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I 1 1

II 1 1

III 3 2 2 5,00 1

IV 1 1 1 5,00

СВЕГА 6 3 4 5,00 2

Табела 5.1.3–8: 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 1 1

II 2 1 1 4,00 1

III 1 1 1 5,00

IV

СВЕГА 3 1 1 1 3 4,50 1

Табела 5.1.3–9: Успех ученика соло певања

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок
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I 15 14 1 1

II 11 7 1 8 4,75 3

СВЕГА 26 7 1 22 4,75 1 3 1
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А.4) Стручно веће из области предмета одсека хармонике

Табела 5.1.3–10: Успех ученика хармонике

Разред

Уписаних Јунски испитни рок Августовски
испитни рок
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I 11 9 2

II 12 6 3 2 11 4,36 1

III 12 5 3 3 11 4,18 1

IV 7 3 2 2 7 4,14

V 8 3 2 1 6 4,33 1 1 1 1

VI 5 2 3 5 4,40

СВЕГА 55 19 13 8 49 4,28 1 1 4 1 1

А.5) Стручно веће из области предмета одсека гитаре

Табела 5.1.3–11: Успех ученика гитаре

Разред

Уписаних Јунски испитни рок
Августовски
испитни рок

Н
а 

по
че

тк
у 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

У 
то

ку
 

ш
ко

лс
ке

 г
од

ин
е

Завршили са позитивним успехом Нису завршили

П
оп

ра
вн

и
ис

пи
т

Ра
зр

ед
ни

ис
пи

т

О
дл

и-
чн

их

В
рл

о
до

бр
их

Д
об

ри
х

Д
ов

ољ
ни

х

Ук
уп

но

С
ре

дњ
а

оц
ен

а

Н
ед

ов
о-

љ
ни

х

Н
ео

це
њ

е-
ни

х

Н
ап

у-
ст

ил
и

П
он

ав
љ

ај
у

ра
зр

ед

I 10 8 2

II 10 7 3 10 4,70

III 5 3 2 5 4,60

IV 11 6 3 9 4,67 1 1 1

V 3 2 1 3 4,67

VI 4 3 1 4 4,75

СВЕГА 43 21 10 39 4,68 1 3 1
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Б) Издвојено одељење у Лајковцу

Б.1) Стручно веће из области предмета одсека клавира

Табела 5.1.3–12: 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 4 3 1

II 2 2 2 5,00

III 5 2 2 4 4,00 1

IV 2 2 2 4,00

V 2 2 2 4,00

VI

СВЕГА 15 4 4 2 13 4,25 2

Б.2) Стручно веће из области предмета одсека гудача

Табела 5.1.3–13: 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 1 1

II 5 2 2 4 4,50 1

III

IV 5 4 1 5 4,80

V 1 1 1 3,00

VI 3 2 1 3 4,67

СВЕГА 15 8 4 1 14 4,24 1
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Табела 5.1.3–14: 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 1 1 1 5,00

III 1 1

IV

V

VI

СВЕГА 3 1 2 5,00 1

Б.3) Стручно веће из области предмета одсека хармонике

Табела 5.1.3–15: 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 6 4 2

II 2 1 1 2 4,50

III 4 3 1 4 4,75

IV 3 2 1 3 4,33

V 3 1 1 1 2 4,50 2

VI

СВЕГА 18 1 7 3 1 15 4,52 4
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Б.4) Стручно веће из области предмета одсека 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 8 6 2

II 4 3 1 4 4,75

III 4 1 1 2 4 3,75

IV

V

VI 1 1 1 5,00

СВЕГА 17 5 2 2 15 4,50 2

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 114 56 25 8 2 104 4,50 1 9 1

Виолина 70 27 18 8 66 4,34 1 3 1

Виола 1 1 1 5,00

Виолончело 21 5 3 13 4,61 2 6 2

Флаута 43 1 27 5 38 4,80 1 5 1

Кларинет 13 5 3 2 13 4,44

Саксофон 6 3 4 5,00 2

Труба 3 1 1 1 3 4,50 1

Соло певање 26 7 1 22 4,75 1 3 1
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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

Хармоника 55 19 13 8 49 4,28 1 1 4 1 1

Гитара 43 21 10 39 4,68 1 3 1

СВЕГА 395 2 172 78 27 2 352 4,63 2 7 36 2 7

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

Р
аз

ре
дн

и
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 15 4 4 2 13 4,25 2

Виолина 15 8 4 1 14 4,24 1

Виолончело 3 1 2 5,00 1

Хармоника 18 1 7 3 1 15 4,52 4

Гитара 17 5 2 2 15 4,50 2

СВЕГА 68 1 25 13 6 59 4,50 10

Табела 5.1.4–3: 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

Р
аз

ре
дн

и
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 395 2 172 78 27 2 352 4,63 2 7 36 2 7

Лајковац 68 1 25 13 6 59 4,50 10

СВЕГА 463 3 197 91 33 2 411 4,57 2 7 46 2 7

Сви ученици ОМШ имају Примерно владање.
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Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ

5.1.5. Резултати ученика на годишњим 
испитима у завршним разредима ОМШ

А) Солфеђо

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

Разред Укупно
ученика

Приступило
испиту

Оцена на годишњем испи-
ту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

VI3 44 44 23 12 7 2 4,27

IV4 4 4 2 1 1 4,25

II5 11 6 5 1 3,66 5

СВЕГА 59 54 25 18 8 3 4,20 5

Б) Теорија музике

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

Разред Укупно
ученика

Приступило
испиту

Оцена на годишњем испи-
ту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

VI 44 43 21 6 6 10 3,88 1

IV 4 4 2 2 4,50

II 11 6 5 1 4,66 5

СВЕГА 59 53 28 8 7 10 4,01 6

Ученици на одсеку соло-певањa који нису изашли на испите су или ученици СМШ или
су раније завршили ОМШ.

В) Главни предмет

Табела 5.1.5–3: Резултати ученика на годишњим испитима у завршним разредима ОМШ –
главни предмет

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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Инструмент Укупно
ученика

Приступи-
ло испиту

Оцена
на годишњем испиту Средња

оцена
Није присту-
пило испиту

5 4 3 2 1

Клавир 19 18 6 4 5 3 3,72 1

Виолина 10 10 5 2 1 2 4,00

Виола 0

Виолончело 2 2 1 1 4,50

Флаута 3 3 2 1 4,67

Кларинет 3 3 1 2 4,33

Саксофон 1 1 1 5,00

Труба 0

Соло певање 11 6 5 1 4,83 5

Хармоника 5 5 1 3 1 3,80

Гитара 4 4 2 2 4,50

СВЕГА 58 52 24 16 6 6 4,11 6

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 уче-

ника

Ра-

зред
Одсек Класа

Резултат испита Општи успех на

крају године

Средња

оценаВрста Предмет Оцена

Пламенац 
Ива

IV
клавир-
ски

Оливера Си-
мић

 Разредни Хор
одличан 
(5)

врло добар 4,33

Савић Југ III гудачки
Јована Радој-
ковић

Поправни Солфеђо
недово-
љан (1)

недовољан

Марјано-
вић Марко

III гудачки
Јована Радој-
ковић

Поправни Солфеђо
довољан 
(2)

добар 3,00

Мићић 
Исидора

VI гудачки
Владимир 
Стоилков

Разредни
Камерна музи-
ка

довољан 
(2)

добар 2,60

Павловић 
Валентина

I
дувач-
ко-пе-
вачки

Теодора Пе-
шев Ђурђе-
вић

Годишња 
смотра

Упоредни кла-
вир

савладала
градиво

савладала I разред

Марковић 
Лука

V
хармо-
ника-
шки

Никола Јан-
ковић

Поправни Солфеђо
довољан 
(2)

довољан 2,33
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Име уче-

ника

Ра-

зред
Одсек Класа

Резултат испита Општи успех на

крају године

Средња

оценаВрста Предмет Оцена

Мићић 
Ленка

III
дувач-
ко-пе-
вачки

Александар 
Буркерт

Разредни Солфеђо
одличан 
(5)

одличан 5,00

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 шклској 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 114 114 9 7,89 105 92,11

Виолина 70 70 3 4,29 1 1,43 66 94,29

Виола6 1 1 1 100,00

Виолон-
чело

21 21 6 28,57 14 66,67 1 4,67

Флаута 42 1 43 5 11,63 38 86,36

Клари-
нет

13 13 13 100,00

Саксо-
фон

6 6 2 33,33 4 66,67

Труба 3 1 4 1 25,00 3 75,00

Соло пе-
вање

26 26 3 11,54 23 88,46

Хармо-
ника

55 55 4 7,27 50 90,91 1 1,82

Гитара 43 43 3 6,98 39 90,70 1 2,33

СВЕГА 394 2 396 36 9,09 1 0,25 356 89,90 3 0,76

6 По Наставном плану и програму, инструмент виола се изучава од четвртог разреда ОМШ. Ученици 
почињу школовање на виолини.
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Табела 5.1.7–2: Бројно стање редовних ученика ОМШ по инструментима у издвојеном
одељењу у Лајковцу на крају школске године

Инстру-
мент

Уписано
у шклској 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 15 15 2 13,33 13 86,67

Виолина 15 15 1 6,67 14 93,33

Виолон-
чело

3 3 1 33,33 2 66,67

Хармо-
ника

18 1 19 4 21,05 15 78,95

Гитара 17 17 2 11,76 15 88,24

СВЕГА 68 1 69 10 14,49 59 85,51

Табела 5.1.7–3: Бројно стање редовних ученика ОМШ у целој школи на крају школске године

Уписано
у шклској 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 394 2 396 36 9,09 1 0,25 356 89,90 3 0,76

Лајковац 68 1 69 10 14,49 59 85,51

СВЕГА 462 3 465 46 9,89 1 0,22 415 89,25 3 0,65
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Бројно стање ученика ОМШ на крају школске године

Б) Ванредни ученици

Табела 5.1.7–4: Бројно стање ванредних ученика ОМШ по инструментима на крају школске
године

Инструмент
Разред

Свега
I II III IV V VI

Клавир 6 6

Виолина 1 1

Соло певање 1 1

Флаута 1 1 2

Кларинет 1 1

Свега 8 2 0 0 0 1 11

5.1.8. Најуспешнији ученици ОМШ

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

Ученик Инструмент Класа Седиште школе

Анђела Ковачевић Клавир Милица Продановић Ваљево

Маша Живковић Клавир Душан Марковић Ваљево

Анђелка Јовановић Виолина Снежана Стевановић Ваљево

Лидија Штулић Виолина Владимир Стоилков Ваљево

Василије Петровић Виолончело Јована Радојковић Ваљево

Аница Мићић Флаута Александaр Буркерт Ваљево

Данило Веселиновић Кларинет Жељко Русиновић Ваљево
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5. Ученици

Аница Мићић

Најуспешнији ученик ОМШ

Аница Мићић је рођена у Ваљеву 2003. године. Ученик је
МШ  „Живорад  Грбић”,  одсек  флаута  у  класи  Александра
Буркерта. 

Од  самог  почетка  свог  школовања,  учесник  је  свих
значајнијих  такмичења  у  нашој  земљи.  Као  резултат,
уследила су гостовања такмичарског и ревијалног карактера
у Македонији, Мађарској, Словенији, Румунији и Црној Гори.
Од  значајнијих  наступа  издвајају  се  наступи  у:  Оphera  &
Theatre  Madlenianum  у  Земуну,  новосадској  Синагоги,
Коларчевој  задужбини  и  Тиватској  галерији.  Свој  први
солистички концерт имала је као ученик IV разреда. Само у
прошлој  2016.  години  понела  је  титулу  Лауреата  са
освојених,  максималних  100  бодова  на  7  значајних

такмичења (међународно такмичење „Антон Еберст”, међународно такмичење „Фемус”,
међународно  такмичење  „Даворин  Јенко”,  међународни  Сусрети  флаутста  Тахир
Куленовић,  такмичење  „Јосип  Славенски”,  Међународно  такмичење  дрвених  дувача
Пожаревац, Смотра музичких талената Србије у Сремским Карловцима). 

У 2017. години осваја I-1 награду на Сусретима флаутиста Тахир Куленовић и звање
ЛАУРЕАТ-а  на  Републичком  такмичењу.  Такође  20.  03.  2017.  одржала  је  свој  други
солистички концерт у једној од најеминентнијих концертних дворана у Србији, галерији
Српске академије наука и уметности.

Аница је члан камерног ансамбла „Flautissimo” у којем свира водећу, прву флауту и
бележи значајне резултате. Поред флауте, од 2011. члан је дечијег црквеног хора „Хаџи
Рувим”  из  Ваљева,  са  којим  на  Хорфесту  2017.  осваја  награду  за  најбољег  солисту
фестивала. 

Награде и многобројни наступи долазе као резултат пре свега Аницине велике љубави
према инструменту, а потом залагања и великог рада, како свог тако и њеног Александра
Буркерта. 
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Најуспешнији ученици ОМШ

Маша Живковић

Најуспешнији  ученик  на  теоретским  предметима  у
ОМШ

Маша Живковић је рођена 2003. године у Ваљеву. Редован
је  ученик  Основне  школе  „Милован  Глишић”  –  Ваљево,
одличан  ученик  са  свим  петицама.  На  такмичењима  из
клавира и солфеђа освојала је награде и то

Школска 2013/2014. година:
 диплома Млади виртуоз, клавир, III награда, 82.90 бодова.

Школска 2014/2015. година:
 школско такмичење ученика IVразреда клавирског одсека,

I награда, 100 бодова.

Школска 2015/2016. година:
 на  Другом  међународном  такмичењу  из  долфеђа:  I

награда 97,33 бодова, IА категорија;
 на 23. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике: I награда, 98,66 бодова,

IIА категорија;
 Прва награда, 100 бодова, на Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу;
 Диплима за најуспешнијег ученика теоретског осека;
 на Школском такмичењу клавирског одсека освојена I награда, 90 поена.

Школска 2016/2017. година:
 на Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу освојена I награда, 99,33 бодова;
 на  3.  Међународном  такмичењу  из  солфеђа  освојена  I  награда,  98  бодова,  IIА

категорија;
 на 24. Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике освојена III награда, 89,66

бодова, IIIА категорија.
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5. Ученици

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

Издвојено одељење 
у Лајковцу

Клавир, виолина, хармоника, ги-
тара, виолончело 29. мај и 5. јун 2017.

Матична школа у 
Ваљеву

Полазници Припремног разреда 
(из школске 2016/17.) 29. мај 2017.

Остали заинтересовани 6. и 13. јун 2017.

Додатни уписни рок 28. август 2017.

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

Инструмент
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Клавир 30 21 3 3 3

Виолина 26 15 4 2 5

Виолончело 1 1

Флаута 6 6

Кларинет 2 2

Саксофон 2 2

Труба 1 1

Соло певање 20 2 17 1

Срлско трад. 
певање 4 1 3

Хармоника 8 8

Гитара 17 6 2 4 5

Укупно 117 3 82 6 11 2 13
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Пријемни испит за упис у први разред ОМШ за наредну школску годину

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

Инструмент

Ук
уп

но
пр

иј
ав

љ
ен

о

О
ду

ст
ал

о

П
ол

ож
ил

о 
за

 
ж

ељ
ен

и
ин

ст
ум

ен
т

П
ол

ож
ил

о 
за

ва
нр

ед
но

ш
ко

ло
ва

њ
е

Н
иј

е 
по

ло
ж

ил
о

Н
ис

у 
пр

им
љ

ен
и

зб
ог

 м
ла

ђе
г

уз
ра

ст
а

Уп
ућ

ен
и 

у
П

ри
пр

ем
ни

ра
зр

ед

Уп
ућ

ен
и 

на
др

ут
е

ин
ст

ру
м

ен
те

Клавир 5 4 1

Виолина 6 4 2

Виолончело 1 1

Хармоника 4 4

Гитара 5 4 1

Укупно 21 17 1 3

Табела 5.1.9–4: Број уписаних ученика у први разред ОМШ (за следећу школску годину) по
инструментима

Инструмент
Матична школа у Ва-

љеву
Издвојено одељење у

Лајковцу Укупно

Редовни Ванредни Редовни Ванредни Редовни Ванредни

Клавир 21 5 4 25 5

Виолина 15 2 4 19 2

Виолончело 1 1 2

Флаута 9 9

Кларинет 4 4

Саксофон 2 2

Труба 1 1

Соло певање 18 18

Српско трад. 
певање 3 3

Хармоника 10 2 12

Гитара 6 3 4 10 3

СВЕГА 90 10 15 105 10
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5. Ученици

5.2. Ученици СМШ

5.2.1. Бројно стање ученика СМШ на почетку 
школске године

Табела 5.2.1–1: Бројно стање редовних учника СМШ на почетку школске године

Смер
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач 
класичне музике

Клавириста 1 1 2 4

Виолиниста 4 2 1 3 10

Виолиста 1 1 1 3

Виолончелиста 1 1

Флаутиста 1 1 2 4

Кларинетиста 1 1

Саксофониста 1 1

Трубач 2 2

Соло певач 2 2

Хармоникаш 3 2 1 6

Гитариста 1 1

Музички сарадник Теоретичар 8 4 2 3 17

Укупно 18 12 7 15 52

Табела 5.2.1–2: Број ванредних ученика СМШ

Одсек
Разред

Укупно
I II III IV

Музички извођач класичне музике 2 2 4

Музички сарадник – теоретичар

СВЕГА 2 2 4
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

5.2.2. Успех ученика СМШ по разредима на 
крају другог полугодишта

Одељењски старешина I разреда: Светлана Дујаковић

Табела 5.2.2–1: Успех ученика првог разреда СМШ

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

1. Вујић Бојана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Гаврић Николина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Савић Јелисавета Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

4. Благојевић Сара Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00
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5. Ученици

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

5. Божанић Јулија Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

6. Поповић Алекса Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

7. Малешевић Наталија Музички сарадник -
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,92

8. Урошевић Ивана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,88

9. Томић Јана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,85

10. Станковић Тина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,82

11. Исидоровић Марија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,76

12. Томић Мила Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,64

13. Савић Тијана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,50

14. Петровић Томислав Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 3,76

15. Лукић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Врло добро
(4) Добар 3,17

16. Лазаревић Милош Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Недовољан

17. Црнојачки Марко Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Неоцењен

18. Прокић Јована Музички сарадник –
теоретичар

Ученица се исписала на почетку
школске године

Средња оцена: 4,39
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

Одељењски старешина II разреда: Тамара Милосављевић

Табела 5.2.2–2: Успех ученика другог разреда СМШ

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

1. Благојевић Ана Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Живић Софија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Јевтић Ива Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,88

4. Лукић Марија Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,76

5. Теодоровић Марко Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,69

6. Мирковић Кристина Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,66
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5. Ученици

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

7. Мијатовић Нина Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Врло добар 4,20

8. Ранисављевић Алек-
са

Музички сарадник –
теоретичар

Врло добро
(4) Врло добар 3,73

9. Тимотић Михаило Музички извођач кла-
сичне музике

Добро
(3) Врло добар 3,65

10. Симић Александар Музички извођач кла-
сичне музике

Добро
(3) Врло добар 3,52

11. Петаковић Марина Музички извођач кла-
сичне музике Прешла на ванредно школовање

12. Вујић Катарина Музички извођач кла-
сичне музике Исписала се из школе

Средња оцена: 4,41

58 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

Одељењски старешина III разреда: Николина Нинић

Табела 5.2.2–3: Успех ученика трећег разреда СМШ

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

1. Јовановић Јела Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,21

2. Леонтијевић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Добар 3,26

3. Лукић Невена Музички извођач кла-
сичне музике

Врло добар
(4) Врло добар 4,21

4. Рафаиловић Теодора Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,32

5. Вуковић Лена Музички сарадник
теоретичар

Добар
(3) Недовољан 

6. Прокић Ања Музички сарадник
теоретичар

Добар
(3) Недовољан 

7. Ристић Мануел Музички извођач кла-
сичне музике Прешао на ванредно школовање

Средња оцена: 4,00
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Одељењски старешина IV разреда: Јадранка Обрадовић

Табела 5.2.2–4: Успех ученика четвртог разреда СМШ

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

1. Којић Јована Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

2. Марковић Катарина Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

3. Рашић Јана Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

4. Тодоровић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 5,00

5. Радовић Јована Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,89

6. Јовановић Митар Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,63

7. Михајловић Николи-
на

Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Одличан 4,53
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Успех ученика СМШ по разредима на крају другог полугодишта

Р.
б. Ученик Образовни профил Владање Општи

успех
Средња
оцена

8. Мићић Данијела Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,53

9. Тодоровић Николина Музички сарадник –
теоретичар

Примерно
(5) Одличан 4,53

10. Живић Војислав Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,42

11. Бајић Доротеј Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,37

12. Матић Александар Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 4,00

13. Исидоровић Никола Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 3,95

14. Асановић Милица Музички извођач кла-
сичне музике

Примерно
(5) Врло добар 3,89

15. Милошевић Наталија Музички извођач кла-
сичне музике Прешла на ванредно школовање

Средња оцена: 4,55

5.2.3. Општи успех ученика СМШ на крају 
другог полугодишта

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

Разред
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ољ
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не
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љ
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до
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I 18 1 13 1 1 2 1 1

II 12 1 1 6 4

III 7 1 3 1 2 1 1

IV 15 1 9 5

Укупно 52 2 3 28 13 2 4 1 2 1
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5.2.4. Резултати ученика СМШ на матурским 
испитима

Табела 5.2.4–1: Успех на матурским испитима

Образовни профил Ученик

С
рп

ск
и 

је
зи

к

Гл
ав

ни
 

пр
ед

м
ет

-
ин

ст
ру

м
ен

т

С
ол

ф
еђ

о

Ха
рм

он
иј

а

Ус
пе

х
(с

ре
дњ

а
 о

це
на

)

Музичкии извођач 
класичне музике

Живић Војислав 5 5 5,00

Јовановић Митар 5 5 5,00

Којић Јована 5 5 5,00

Марковић Катарина 5 5 5,00

Рашић Јана 5 5 5,00

Тодоровић Никола 5 5 5,00

Бајић Доротеј 4 5 4,50

Матић Александар 4 5 4,50

Михајловић Николина 5 4 4,50

Асановић Милица 5 3 4,00

Исидоровић Никола 5 3 4,00

Музички сарадник 
– теоретичар

Мићић Данијела 5 5 5 5,00

Радовић Јована 5 4 5 4,67

Тодоровић Николина 5 3 3 3,67

За најбољи матурски испит проглашен је испит Тодоровић Николе.
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Резултати ученика СМШ на матурским испитима

Ученици наше  школе  на  матурским испитима постижу  високе  резултате.  Просечна
средња оцена током претходних 6 година креће се у интервалу од 4,39 до 4,72. Поредећи
постигнућа  ученика  на  матурским  испитима  између  образовних  профила  можемо
констатовати  да  је  највећа  разлика  средње  оцене  на  матурском  испиту  између  два
образовна  профила  најизраженија  школске  2015/2016.  године,  а  у  корист  образовног
профила музички извођач класичне музике.

Табела 5.2.4–2: Средња оцена матурских испита у последњих 6 година

Образовни 
профил

Школска година

2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17.

Музички изво-
ђач класичне 
музике

4,71 4,41 4,61 4,88 5,00 4,68

Музички са-
радник – тео-
ретичар

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

СВЕГА 4,61 4,51 4,72 4,67 4,39 4,63

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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5. Ученици

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

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

Име
ученика

Ра-
зред

Образовни
профил

Резултат испита Општи успех на
крају године

Средња
оценаВрста Предмет Оцена

Лазаре-
вић Ми-
лош

I
Музички изво-
ђач класичне

музике

Поправ-
ни

Теорија музике довољан (2) добар 3,41

Црнојач-
ки Мар-
ко

I
Музички изво-
ђач класичне

музике
Годишњи

Главни предмет
– хармоника

довољан (2) добар 3,29

Вуковић 
Лена

III
Музички са-

радник
теоретичар

Поправ-
ни

Контрапункт
Хор

довољан (2)
добар (3)

добар 2,72

Прокић 
Ања

III
Музички са-

радник
теоретичар

Поправ-
ни

Контрапункт довољан (2) врло добар 3,72

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
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Д
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I 18 1 13 1 3 17 4,59

II 12 1 1 6 4 10 4,60

III 7 1 4 2 6 3,67

IV 15 1 9 5 14 4,64

Укупно 52 2 3 28 14 5 47 4,60
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Општи успех и владање ученика СМШ на крају школске године

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

Разред Број
ученика

Владање

Примерно
(5)

Врло добро
(4)

Добро
(3)

Довољно
(2)

Незадово-
љавајуће (1)

I 17 16 1

II 10 7 1 2

III 6 3 1 2

IV 14 14

Укупно 47 40 3 4

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 18 100,00 12 100,00 7 100,00 15 100,00 52 100,00

Напустило или се ис-
писало 1 5,56 1 8,33 2 3,85

Прешло на ванредно 
школовање 1 8,33 1 14,29 1 6,67 3 5,77

Прешло у другу школу

Понавља разред

Свега завршило ра-
зред 17 94,44 10 83,33 6 85,71 14 93,33 47 90,38

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 1 1 1 2 5

Музички сарадник

СВЕГА 1 1 1 2 5

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 65



5. Ученици

5.2.8. Најуспешнији ученици СМШ

Никола Тодоровић

 Ђак генерације
 Награда за најбоље изведен матурски испит
 Диплома „Вук Караџић”

Рођен је у Ваљеву 1998. године. Уписује се 2005. године у
„Прву  основну  школу”  и  завршава  је  као  вуковац  и  ђак
генерације.  Са  девет  година  се  уписује  у  ОМШ  „Живорад
Грбић”  у  Ваљеву,  одсек  клавир.  Основну  музичку  школу
завршава  са  одличним  успехом  (5,00)  и  уписује  средњу
музичку  школу  у  Ваљеву,  инструментални  одсек,  у  класи
Димитрија Томића.

Освајао  је  награде  на  републичким  и  међународним
такмичењима:

- Такмичење „Јосип Славенски” - прва награда
Такође осваја  награде из  теоретских предмета:  солфеђа,

хармоније и музичких облика.
Похађао  је  мастерклас  код  Александра  Шандорова  и

Наташе Митровић.
2014.  године  свирао  је  у  Дому  војске  Србије  у  организацији  оркестра  „Станислав

Бинички”. Као камерни музичар свирао је у клавирском триу „Passione” и клавирском
квартету с којима је остварио награде на неколико такмичења. Од 2016. године наступа са
Јаном Рашић (виолина). Освојили су прву награду на Републичком такмичењу камерне
музике и прву награду на Фестивалу словенске музике у Београду.

2017.  године  завршава  СМШ „Живорад  Грбић”  као  вуковац,  с  наградом за  најбоље
изведен матурски испит и с признањем ђака генерације.

Јана Рашић

 Најуспешнији  ученик  вокално-инструменталног
одсека

 Награда за прегалаштво у области науке и културе
 Диплома „Вук Караџић”

Јана Рашић је рођена 1998. године у Ваљеву. ОШ „Андра
Савчић”  у  Ваљеву  уписује  2005.  године.  Завршава  је  као
вуковац.  У  музичку  школу  се  уписује  у  први разред  2006.
године,  на  одсек  виолине  у  класи  мр  Сузане  Радовановић
Перић, коју завршава као ђак генерације и просеком 5,00.
СМШ  „Живорад  Грбић”  уписује  2013.  године  у  класи  мр
Снежане Стевановић.

Освојила  је  награде  на  многобројним  такмичењима,  из
виолине,  камерне  музике,  и  теоретских  предмета.
Сарађивала  је  са  еминентним  професорима,  Марком
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Јосифоским,  Николом  Алексићем,  Робертом  Лакатошем,  Ненадом  Врбашким,
Владимиром  Марковићем.  Као  камерни  музичар  наступала  је  са  клавирским  триом
„Пасионе”, клавирским квартетом. Од 2016. наступа са Николом Тодоровићем (клавир).  

Поводом дана школе 2017. године добила је награде за најуспешнијег ученика гудачког
одсека и општеобразовне наставе. Средњу школу завршава 2017. као вуковац, с наградом
за  прегалаштво  у  области  науке  и  културе  и  наградом  за  најбољег  ученика  вокално-
инструменталног одсека.

Јована Радовић

 Најуспешнији ученик теоретског одсека

Јована Радовић je рођена 1998. године у Ваљеву. 
2005. године уписује ОШ „Владика Николај Велимировић”

и завршава је 2013. године са одличним успехом.
2009.  године  уписује  ОМШ  „Живорад  Грбић”  у  Ваљеву,

одсек флаута у класи Слободанке Васиљевић и завршава је
2013.  године.  Исте године уписује СМШ „Живорад Грбић”,
такође  у  Ваљеву,  теоретски  одсек  под  разредним
старешинством Јадранке Обрадовић.

Освојила  је  III-2  награду  на  такмичењу  из  хармоније  у
Београду, Треће такмичење „Корнелије”.

СМШ „Живорад Грбић” у Ваљеву завршава 2017. године са
одличним успехом, као најбољи ученик теоретског одсека.

Митар Јовановић

 Награда  „Живорад  Грбић”  за  ученика  који  је
најуспешније  представљао  школу  на  такмичењима  и
концертима

Рођен  у  Ваљеву  1998.  године.  Од  најранијег  детињства,
обзиром да се развијао у породици у којој је музика имала
значајно  место  (мајка  Љиљана  је  професор  виолине),  он
показује  изражен  таленат  и  интересовање  за  ову  врсту
уметности.

Са  осам  година  Митар  уписује  виолину  у  ваљевској
музичкој  школи  „Живорад  Грбић”  у  класи  Мр  Снежане
Стевановић.  Његов  виолинистички  пут  се  врло  рано
дефинисао.  Већ  у  првом  разреду  музичког  школовања  он
осваја прву награду на Фестивалу виолиниста у Убу.

Током  даљег  школовања  Митар  осваја  велики  број
награда,  признања.  Нови  елеменат  у  сазревању  његове
уметничке  и  музичке  личности  је  сарадња  са  његовим

колегама са одсека,  у  оквиру квартета виолина „Пиколо”.  Учешће у камерном саставу
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оваквог  типа  је  врло  битно  утицало  на  развој  бројних  виолинистичких  и  музичких
елемената  код  младог  Митра  (интонативна  прецизност,  тонски  колорит,  стилска
дефинисаност, осећај за заједничко стваралаштво и музицирање, јасноћа и чврстина вође
једног уметничког састава). Са „Пиколом” он осваја прву награду на Фестивалу музичких
школа у Сенти, остварује бројне наступе, од којих свакако треба издвојити годстовање на
традиционалном  Божићном  концерту  професионалног  ваљевског  гудачког  квартета
„МИСС”.

Године 2010. у Ваљеву се формира гудачки оркестар „Феникс”, а чине га најуспешнији
ученици  и  професори  гудачког  одсека  СМШ  „Живорад  Грбић”.  Оркестар  дебитује
извођењем  Вивалдијевих  Годишњих  доба  а  Митар  Јовановић,  иако  још  увек  основац,
наступа у оваквом пројекту. 

Школске 2013/2014. године уписује средњу музичку школу, такође у класи Мр Снежане
Стевановић и наставља успостављену традицију  бројних наступа и  награда.  Свакако је
потребно  издвојити  његово  учешће  у  оркестру  „Феникс”  са  којим  је  наступао  широм
Србије и у региону.

У августу 2014. године скупа са својим колегама из оркестра „Феникс”, на иницијативу
Мр Сузане Радовановић Перић,  формира  квартет  виолина и  гостује  у  Пфафенхофену
(Немачка).  Њихов  наступ  је  од  професора  са  Минхенског  конзерваторијума
окарактерисан као врло надахнут и високо професионалан и као такав је емитован на
њиховој  телевизији.  Године  2016.  са  „Фениксом”  поново  гостује  у  Пфафенхофену,  на
иницијативу тамошњих професора, где су били врло запажени.

Митар Јовановић је у току свог школовања сарађивао са бројним професорима (Мр
Снежана  Стевановић,  Мр  Сузана  Радовановић  Перић,  Влада  Марковић,  Драган
Средојевић, Марко Јосифоски и Михал Будински).

Дипломирао је на СМШ „Живорад Грбић” јуна 2017. године у класи професорке Мр
Снежане Стевановић са оценом 5,00. Добија од своје матичне школе  „Награду Живорад
Грбић”  за  вишегодишњу  промоцију  и  популаризацију  школе  у  граду,  земљи  и
иностранству.

Митар је до сада освојио 37 награда од којих су 24 прве, 6 других и 2 треће награде.

Јована Којић

 Награда  за  изузетан  успех  у  ваннаставним
активностима

Јована Којић је рођена 1998. у Ваљеву. Основно музичко
образовање  започиње  са  11  година  у  музичкој  школи
„Живорад  Грбић”  у  Ваљеву,  уписује  флауту  у  класи
Слободанке  Васиљевић  Љујић.  Основну  музичку  школу
завршава са одличним успехом 5,00 и наставља средњу, док
упоредо  уписује  соло  певање  у  класи  професора  Бојана
Величковића. По успешном завршетку основне школе соло
певања,  уписује  средњу  као  ванредан  ђак  и  убрзаним
напредовањем даје испите. 

Освајала  је  бројне  награде  на  републичком  и
међународном такмичењу из флауте, солфеђа и соло певања:
2 II награде на републичком такмичењу у Београду 

Тренутно се спрема за пријемни на музичку академију.
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Катарина Марковић

 Награда  за  изузетан  успех  у  ваннаставним
активностима

Катарина  Марковић,  рођена  1998.  у  Ваљеву.  Основно
музичко образовање започиње са 10 година у музичкој школи
„Живорад  Грбић”  у  Ваљеву,  уписује  виолончело  у  класи
Ирине  Васиљевић  Дамљановић.  Основну  музичку  школу
завршава  са  одличним  успехом  5,00  и  наставља  средњу
такође у Ваљеву. 

Током  четворогодишњег  школовања  освајала  је  бројне
награде  на  републичким  такмичењима  (теорија  музике,
камерна  музика),  међународно  такмичење  гудача
„Стрингфест”  и  ваљевско  такмичење  гудача  „Златне
степенице”.

 Члан је Камерног гудачког оркестра „Феникс” и са њима
је имала наступе по земљи и иностранству. Наступала је и у
камерним  саставима  (клависки  трио,  клавирски  квартет  и

гудачки квартет) са којим је имала многобројне наступе. 
Успешно завршава средњу школу у класи Јоване Радојковић. Школовање планира да

настави на Филолошком факултету у Београду.

Данијела Мићић

 Похвала  за  постигнут  изузетан  успех  у  савлађивању
области из теоретских музичких дисциплина

Данијела  је  рођена  1999.  године  у  Њу  Јорку.  Тамо  је
завшила први и други разред основне школе и почела трећи
разред  у  Србији.  Завршила  је  основну  школу  „Илија
Бирчанин”  у  Причевићу  и  завршила  је  средњу  музичку
школу „Живорад Грбић” у Ваљеву (2013 - 2017). 

Ишла  је  на  такмичења  из  солфеђа  (међународно,
републичко) и хармоније („Корнелије”) у време школовања и
освајала  неколико  награда.  Планира  да  упише  Фалкултет
музичке  уметности  (ФМУ),  заправо  Музичку  академију  у
Београду ове године на педагошки или теоретски одсек.
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5.2.9. Извештај о наставку школовања 
генерације матураната 2013 - 2017. 
године

Након  завршетка  пријемних  испита  на  факултетима,  сада  већ  бивши  ученици,
матуранти СМШ „Живорад Грбић” остварили су сјајне резултате. Генерација 2013. – 2017.
коју смо испратили у јуну као изузетну, и по много чему посебну, још једном је потврдила
да је изнедрила изузетне талентоване и посвећене младе људе који су наш понос и потврда
квалитетног рада свих нас који смо посвећени њима.

Од 14 матураната који су успешно завршили своје школовање у јуну, њих 11 наставља
студије на факултетима у Београду, Новом Саду и Крагујевцу.

Музичко  образовање  на  високошколским  установама  у  Београду  и  Новом  Саду  од
октобра наставља њих 6, и то:

Студенти Факултета музичке уметности у Београду су:
 Војислав Живић – виолина
 Никола Тодоровић – клавир
 Данијела Мићић – музичка педагогија

Школовање на Академији уметности у Новом Саду наставиће:
 Митар Јовановић – виолина
 Јована Којић – соло певање
 Јана Рашић – виолина

Студент Филолошког факултета у Београду на одсеку италијански језик је Марковић
Катарина,  а  Михаиловић Николина  студент енглеског  језика  Филолошког  факултета  у
Крагујевцу.

Јована Радовић студираће Историју  уметности у Београду.  Доротеј  Бајић је  бруцош
Правног факултета у Београду, а Никола Исидоровић студент Дипломатије на Приватном
факлтету у Београду.

Милица Асановић,  Александар Матић и  Николина  Тодоровић у  јунском пријемном
року нису уписали факултете.

Одељењски старешина, Јадранка Обрадовић

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 1

Музички извођач традиционалне музике 8

Музички сарадник – теоретичар 8 1

Свега: 24 2
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Пријемни испит за упис у први разред СМШ за наредну школску годину

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

Датум Време Активност

Петак – по-
недељак
12-15. мај

09.00 – 14.00

Пријављивање кандидата
Потребна документација:
 Пријава
 Потврда школе, да је ученик уписан у завршни разред омш
 Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година 

Понедељак
29. мај

10.00 Испит за ниво основне музичке школе – главни предмет

Уторак
30. мај

10.00 Испит за ниво основне музичке школе – теорија

11.00 Испит за ниво основне музичке школе – солфеђо

Среда
31. мај

— Објављивање распореда полагања пријемних испита

Четвртак
01. јун

10.00 Диктат (теоретски одсек, музичка продукција)

10.00 Солфеђо (вокално-инструментални одсек)

11.00 Тест из теорије (теоретски одсек, музичка продукција)

Петак
02. јун 

10.00 – 20.00 Главни предмет (вокално-инструментални одсек)

Субота
03. јун 

10.00 – 20.00

Усмени испит из солфеђа (теоретски одсек, музичка продукција)
Напомена: (ученици који полажу пријемни на два одсека полажу солфе-
ђо и теорију по програму теоретског одсека а добијају бодове за сваки 
одсек понаособ)

Четвртак
08. јун

До 08.00 Прелиминарни резултати пријемних испита

Четвртак
08. јун

08.00 – 16.00 Подношење и решавање жалби ученика на резултате

Четвртак
08. јун

08.00 – 16.00 Подношење преостале документације

Петак
09. јун

До 12.00 Коначни резултати 

Недеља
18. јун

Од 08.00 Прелиминарни резултати завршног испита у ош

Петак
23. јун

До 08.00 Коначни резултати завршног испита у ош

Петак 
23. јун

08.00 – 16.00 Упис ученика
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Табела 5.2.10–3: Резултати Пријемног испита за први разред СМШ за наредну школску
годину

Образовни профил
Укупно прија-

вљено
Није положи-

ло
Положило

Уписани као

Редовни Ванредни

Музички извођач кла-
сичнe музике

9 2 7 8 0

Музички сарадник –  
теоретичар

2 1 1 1 0

Музички извођач  тра-
диционалне музике

0 0 0

Укупно: 11 3 8 9 0
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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 
током последњих 7 година

Успех ученика ОМШ, по одсецима, прилично је уједначен током претходних 7 година.
Приметне су осцилације у успеху на инструментима труба и саксофон. 

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 73

Графикон 5.3.1–1: Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима током последњих
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5. Ученици

Успех  ученика  ОМШ  изражен  средњом  оценом  у  претходних  7  година  креће  се  у
интервалу  од  4,20  до  4,60  где  су  најбољи  успех  ученици  постигли  школске  2011/12.
(средња оцена 4,60), 2012/13. (средња оцена 4,51) и школске 2016/17. (средња оцена 4,56).

Табела 5.3.1–1: Средња оцена успеха ученика ОМШ по инструментима током последњих 7
година

Инстру-
мент

Школска година

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

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

Виолина /
виола 4,50 4,54 4,58 4,46 4,58 4,43 4,38

Виолон-
чело 4,07 4,30 4,30 4,33 4,58 4,41 4,50

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

Кларинет 4,67 4,63 4,50 4,63 4,90 4,11 4,44

Саксофон 3,50 3,20 4,50 4,50 5,00
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Средња оцена успеха ученика ОМШ током последњих 7 година

Инстру-
мент

Школска година

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

Труба 4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,50

Соло пе-
вање 4,00 5,00 4,86 4,50 4,88 4,00 4,75

Хармони-
ка 4,12 4,46 4,13 4,02 3,39 4,31 4,29

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

Свега 4,22 4,60 4,51 4,20 4,34 4,45 4,56

5.3.2. Средња оцена успеха ученика СМШ 
током последњих 7 година

Ученици СМШ, поредећи резултате како по разредима тако и по школским годинама,
константно  постижу  просечно  одличан  успех.  Изузетак  је  I  разред  школске  2012/13.
године (средња оцена разреда 4,27),  II  разред школске 2013/14.  године (средња оцена
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Графикон 5.3.2–1: Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 7 година
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5. Ученици

разреда 4,36) – исто одељење, сви разреди школске 2015/16. године (укупна средња оцена
свих разреда 4,32), као и III разред школске 2016/17. године (средња оцена разреда 3,67).

Успех  ученика  СМШ  изражен  средњом  оценом  у  претходних  7  година  креће  се  у
интервалу од 4,32 (школска 2015/16.) до 4,82 (школска 2010/11.).

Табела 5.3.2–1: Средња оцена успеха ученика СМШ у последњих 7 година

Разред
Школска година

2010/11. 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 201617.

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

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

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

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

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

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

5.4. Резултати ученика ОМШ и СМШ на 
такмичењима

Табела 5.4–1: Такмичења клавириста
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II ОМШ 1 1

III ОМШ 7 1 6 2

III ОМШ 2 1 1

Укупно: 14 3 2 1 6 5 1 3 1 3 4 29 1 6 22 3

Укупно 
такми-
чења
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. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангирањем 
учесника по бодовној ли-

сти

Б
ео

-
гр

ад

Б
ео

-
гр

ад

С
ре

м
-

ск
а 

М
ит

ро
-

ви
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ц
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М
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ун
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-
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М
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м
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њ
е

„S
IR

M
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M
 M

U
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C
 

FE
ST

”
Р

еп
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чк

о 
та

к-
м
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е 
уч

ен
ик

а 
м

уз
ич
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х 

и 
ба

ле
т-

ск
их

 ш
ко

ла
 С

рб
иј

е 
за

 2
0

17
. г

од
ин

у
15

. И
нт

ер
на

ци
о-

на
лн

и 
ф

ес
ти

ва
л 

М
уз

ич
ке

 ш
ко
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„П
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ар
 С

то
ја

но
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Уб

IV
 м

еђ
ун

ар
од

но
 

пи
ај

ни
ст

ич
ко
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ак

-
м
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ењ

е 
С

м
ед
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е-
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6

1.
 Ф

ес
ти

ва
л 

м
у-

зи
чк

их
 и

 б
ал

ет
ск

их
 

ш
ко

ла
 С

рб
иј

е

7.
 М

еђ
ун

ар
од

ни
 

ф
ес

ти
ва

л 
„М

уз
ич

-
ко

 п
ро

ле
ће

”

„М
ла

ди
 в

ир
ту

оз
 

20
17

.”

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Тодоровић 
Огњен

I награ-
да 

(92,67)

Штулић 
Вања

I награ-
да 

(96,67)

I награда 
(97,50)

I-1 награ-
да 

(100,00)

I-4 на-
града 

(98.50)

Ранисавље-
вић Дими-
трије

II награ-
да 

(88,67)

I награда 
(96,50)

II-5 награда 
(93,33)

Маџаревић 
Тијана

I награда 
(90,00)

О
ли

ве
ра

 П
ан

-
те

ли
ћ

Ранковић 
Маша

II награ-
да 

(91,00)

I-17 награда 
(95,33)

Богојевић 
Дуња

I награда 
(98,00)

М
ил

ен
а 

С
те

-
па

но
ви

ћ

Ненадовић 
Софија

I награда 
(96,00)

Милоса-
вљевић Сара

I награда 
(95,00)

Д
. Т

о-
м

и
ћ Тодоровић 

Никола

I награда 
(98,70) – 
Лауреат

I-2 награда 
(99,33)

I-1 награ-
да (99,00)

И
ва

н 
Р

а-
ба

со
ви

ћ Трифковић 
Миленко

I-4 награда 
(96,00)

Рафаиловић 
Теодора

II-8 награда 
(86,67)

Ђурић Чар-
на

II-15 на-
града 

(89,00)

Танасковић 
Андрија

II награ-
да 

(92,00)

I награ-
да 

(95,80)

I награда 
(96,00)

I-11 награда 
(96,33)

I-1 награ-
да 

(100,00) 
Лауреат

I награ-
да 

(95,57)

I-1 на-
града 

(100,00) 
Лауреат

Трифуновић 
Лука

III награда 
(88,00)

I-4 на-
града 

(98.50)



5. Ученици

Табела 5.4–2: Такмичења виолиниста
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Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

7

М
ес

то

Ш
аб

ац

Уб

В
аљ

ев
о

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н

аг
ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

В
ио

ли
на

В
ер

иц
а 

Ја
ко

вљ
ев

ић

I ОМШ 1 1

III ОМШ 1 1

Томић Иван IV ОМШ 3 3

IV ОМШ 3 3

А
нг

ел
ин

а 
Н

ов
ак

ов
ић

II ОМШ 2 1 1

V ОМШ 2 1 1

V ОМШ 2 1 1

I СМШ 2 1 1

Вујић Бојана I СМШ 1 1

II СМШ 1 1

IV СМШ 1 1

С
не

ж
ан

а 
С

те
ва

но
ви

ћ

I ОМШ 2 1 1

I ОМШ 1 1

I ОМШ 2 2 1

III ОМШ 2 1 1

IV ОМШ 2 1 1

I СМШ 1 1

IV СМШ 2 2

Рашић Јана IV СМШ 2 1 1

Љ
иљ

ан
а 

Јо
ва

но
ви

ћ

Крстић Јана I ОМШ 1 1

I ОМШ 1 1

II ОМШ 2 2

Томић Неда II ОМШ 2 1 1

V ОМШ 2 1 1

III ОМШ 1 1

Павић Јана V ОМШ 1 1

III ОМШ 2 1 1

Ћосић Дуња ОМШ 1 1

I ОМШ 1 1

II ОМШ 1 1

III ОМШ 2 2

VI ОМШ 2 2

Укупно: 32 2 2 15 2 3 1 27 52 5 27 20 1

Укупно 
такми-
чења
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.
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8.
 5

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангирањем 
учесника по бодовној ли-

сти

А
ра

н-
ђе

ло
-

ва
ц

Б
ео

-
гр

ад

Б
ео

-
гр

ад

Зр
ењ

а-
ни

н

П
ос

еб
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 н
аг

ра
де

(Л
ау

р
еа

ти
, П
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ед

ни
ц

и
 к

ат
ег

ор
и

ја
…
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X 
м

еђ
ун
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од
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м
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 ф
ес

ти
ва
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А
ра

нђ
ел

ов
ац
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3.
 М

еђ
ун

ар
од

ни
 

ф
ес

ти
ва

л 
С

ло
ве

н-
ск

е 
м

уз
ик

е

Ш
ес

ти
 ф

ес
ти

ва
л 

гу
да

ча

22
. Р

еп
уб

ли
чк

о 
та

км
ич

ењ
е 

уч
ен

и-
ка

 и
 с

ту
де

на
та

 г
у-

да
ча

 и
 к

ам
ер

не
 

м
уз

ик
е

15
. И

нт
ер

на
ци

о-
на

лн
и 

ф
ес

ти
ва

л 
М

уз
ич

ке
 ш

ко
ле

 
„П

ет
ар

 С
то

ја
но

ви
ћ”

 
– 

Уб

6
1.

 Ф
ес

ти
ва

л 
м

у-
зи

чк
их

 и
 б

ал
ет

ск
их

 
ш

ко
ла

 С
рб

иј
е

2.
 М

еђ
ун

ар
од

ни
 

ф
ес

ти
ва

л 
гу

да
ча

 
„З

ла
тн

е 
ст

еп
ен

иц
е”

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Нешковић 
Маша

II награда 
(86,33)

Радовано-
вић Анаста-
сија

II-2 награда 
(82,00)

I награда 
(93,00)

I-3 награда 
(90,00)

I награда 
(93,00)

Ђуричић 
Ивана

II награда 
(88,00)

II-4 награда 
(81,00)

II награда 
(84,67)

Петровић 
Тина

II награда 
(93,50)

I награда 
(94,33)

Андрић 
Ивона

I награда 
(97,00)

II награда 
(82,00)

Петрашевић 
Јана

III награда 
(88,75)

II награда 
(87,00)

Гаврић Ни-
колина

II награда 
(94,00)

I награда 
(99,00)

III награда 
(86,33)

Живић Со-
фија

I награда 
(95,00)

Живић Во-
јислав

II награда 
(85,40)

Павловић 
Неда

I-3 награда 
(98,00)

II награда 
(88,67)

Ранковић 
Лена

I-3 награда 
(98,00)

Стевановић 
Вук

I-2 награда 
(99,00)

1. I награда 
(97,33) 

Победник 
категорије

Маџаревић 
Николина

II-3 награда 
(81,00)

I награда 
(92,00)

Тофиловски 
 Софија

II-3 награда 
(81,00)

I награда 
(90,50)

Урошевић 
Ивана

II награда 
(85,00)

Јовановић 
Митар

I-2 награда 
(94,00)

I награда 
(91,40)

I-1 награда 
(95,00)

II награда 
(88,60)

II награда 
(84,67)

Кулинчевић 
Николија

II награда 
(87,00)

Јовановић 
Миливој

I-2 награда 
(99,00)

I награда 
(91,00)

I-5 награда 
(95,00)

II награда 
(85,33)

Стевановић 
Филип

II-1 награда 
(82,00)

III награда 
(74,00)

Н
еб

ој
ш

а 
Ти

м
от

ић Димитрије-
вић Тара

II-1 награда 
(85,00)

II-2 награда 
(80,00)

В
ла

ди
м

ир
 

С
то

ил
ко

в Јоксимовић 
Јана

II награда 
(80,00)

I награда 
(90,00)

II награда 
(81,00)

М
ил

ен
а 

М
ар

ти
но

в 
С

то
јк

ов
ић

Павловић 
Николина

II награда 
(88,33)

Добраши-
новић Неве-
на

II награда 
(82,33)

Вуковић 
Ленка

II награда 
(86,00)

II награда 
(86,33)

Муратовић 
Јован

III награда 
(78,00)

III награда 
(79,00)



Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

Табела 5.4–3: Такмичења виолиста

Табела 5.4–4: Такмичења виолончелиста
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Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

4

М
ес

то

В
аљ

ев
о

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
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П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н
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ра

да

I н
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ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

В
ио

ло
нч

ел
о

Д
ан

иц
а 

Р
аш

ко
ви

ћ I ОМШ 3 1 2

II ОМШ 3 1 2

IV ОМШ 3 2 1

V ОМШ 4 2 2

Укупно: 4 3 3 3 4 13 1 7 5

Укупно 
такми-
чења

17
-2

1.
 3

. 
20

17
.

30
. 3

. -
 

4.
 4

. 
21

0
7.

9
. 4

. 
20

17
.

26
-2

8.
 5

. 
20

17
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по освојеном месту

Такмичења са рангирањем 
учесника по бодовној ли-

сти
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м
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Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Филић Ја-
смина

III награда 
(79,00)

II награда 
(92,50)

II награда 
(87,00)

Крунић 
Емилија

I награда 
(92,33)

II награда 
(91,00)

I награда 
(96,33)

Павловић 
Тијана

II награда 
(93,50)

II награда 
(94,00)

I награда 
(97,00)

Николић 
Анђелина

I награда 
(90,00)

II награда 
(90,75)

II награда 
(90,00)

I награда 
(92,67)

Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

3

М
ес

то

Н
иш

Ш
аб

ац

В
аљ

ев
о

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н

аг
ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

В
ио

ла

I СМШ 2 1 1

III СМШ 2 1 1

Укупно: 2 1 1 2 4 1 2 1

Укупно 
такми-
чења

20
-2

7.
 4

. 
20

17
.

1-
2.

 4
. 

20
17

.

26
-2

8.
 5

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангирањем 
учесника по бодовној ли-

сти

П
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де
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ау

р
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р
и
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V
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еђ

ун
ар
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Н
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Ш
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ти
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 М
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ф
ес
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е”

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

М
. М

ар
ти

но
в 

С
то

јк
ов

и
ћ

Савић Јели-
савета

I-2 награ-
да (92,60)

II награда 
(83,00)

В
ер

и
ц

а 
Ја

ко
-

вљ
ев

и
ћ

Лукић Не-
вена

II-1 награ-
да (84,00)

III награда 
(78,80)
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Табела 5.4–5: Такмичења флаутиста
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Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

10

М
ес

то

В
аљ

ев
о

Уб

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н

аг
ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

Ф
ла

ут
а

А
ле

кс
ан

да
р 

Б
ур

ке
рт

I ОМШ 1 1

Пејић Ивона II ОМШ 3 3

III ОМШ 6 1 5 2

III ОМШ 6 1 5

IV ОМШ 2. место 5 1 1 3 3

IV ОМШ 7 1 2 4 1

IV ОМШ 4 1 1 2

IV ОМШ 4 2 2

IV ОМШ 3 3

V ОМШ 4 1 1 2

VI ОМШ 7 1 1 1 4 3

VI ОМШ 1 1

Н
ев

ен
а 

Н
ик

ол
ић

I ОМШ 1 1

II ОМШ 1 1

II ОМШ 2 1 1

III ОМШ 2 1 1

IV ОМШ 3 3

Лазић Маша V ОМШ 2 1 1

I СМШ 2 1 1

С
ло

бо
да

нк
а 

В
ас

иљ
ев

ић
 Љ

уј
ић

I 3 3

I 1 1

II 1 1

IV 4 3 1

IV 5 1 1 3

IV 5 1 2 2

IV 3 1 1 1

Манић Јана V 2 1 1

VI 1 1

Укупно: 28 4 15 26 12 15 1 4 3 1 8 89 2 1 3 1 2 11 25 44 9
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чења
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6
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ес
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H

R
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Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Радовић 
Милица

I-1 награда 
(95,00)

I-3 награда 
(96,50)

I награда 
(98,00)

I-1 награда 
(98,00)

Мићић Лен-
ка

1. ме-
сто

I-1 награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
III р. ОМШ

I награда 
(98,33)

I-2 награ-
да 

(100,00)

I-4 награда 
(97,00)

I награда 
(96,00) – 
Победник 
преткате-

горије

Радовић Те-
одора

I-4 награда 
(96,00)

I награда 
(97,33)

I-6 награ-
да (95,00)

I-6 награда 
(96,33)

I-2 награ-
да (97,00)

III награда 
(89,00)

Обрадовић 
Марија

1. ме-
сто

1. I награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
основне 
школе

I-1 награ-
да 

(100,00) – 
Лауреат

I-1 награда 
(99,17) – Лау-
реат за пред-

категорију

Радојевић 
Лејла

3. ме-
сто

I-1 награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
IV р. ОМШ

I награда 
(97,00)

II-4 награ-
да (91,50)

I-4 награда 
(97,33)

I-6 награ-
да (95,00)

II-1 награ-
да (94,60)

Радојичић 
Ивана

I-9 награда 
(91,00)

I награда 
(92,33)

II-6 награ-
да (90,50)

III награда 
(87,50)

Стојаковић 
Јана

I-3 награда 
(95,50)

I награда 
(98,00)

II-3 награ-
да (94,00)

II-1 награда 
(94,53)

Термачић 
Димитрије

II-1 награда 
(89,00)

II награда 
(88,00)

II-1 награ-
да (94,50)

Петровић 
Калина

I-5 награда 
(91,00)

I награда 
(96,67)

II-8 награ-
да (90,25)

3. место 
(86,60)

Мићић Ани-
ца

Лауре-
ат др-
вених 

дувача

I-1 награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
ОМШ

1. I награда 
(98,33)

II-4 награ-
да (91,50)

I-1 награда 
(100,00) – 

Лауреат за II 
категорију

I-2 награ-
да (99,00)

1. место 
(96,40) – 

Победник 
категорије

Пољаница 
Ивана

III награда 
(76,67)

Топаловић 
Лена

II награда 
(88,33)

Павловић 
Сара

III награда 
(79,33)

Рафаиловић 
Анастатија

I награда 
(97,67)

III-2 награда 
(83,17)

Теофиловић 
Кристина

I награда 
(93,75)

III-1 награда 
(84,60)

Медић Еле-
на

I награда 
(100,00)

I-2 награда 
(99,00)

I награда 
(99,14)

I награда 
(91,00)

III-3 награда 
(81,83)

Исидоровић 
Марија

II награда 
(86,00)

III-7 награда 
(75,00)

Бошковић 
Ива ОМШ I-3 награда 

(93,00)
I награда 
(95,80)

I-4 награ-
да (97,25)

Степановић 
Давид ОМШ II награда 

(89,20)

Андрић 
Нина ОМШ II награда 

(88,80)

Крстајић 
Катарина ОМШ I-7 награда 

(92,60)
II награда 
(82,00)

II-3 награ-
да (91,75)

II-12 награда 
(89,77)

Марковић 
Ивана ОМШ II-4 награда 

(87,60)
II награда 

(80,33)
похвала 
(83,50)

III-9 награда 
(79,00)

II награда 
(91,80)

Степановић 
Кристина ОМШ I-7 награда 

(92,60)
I награда 
(90,00)

II-6 награ-
да (90,50)

III-2 награда 
(83,33)

II награда 
(91,00)

Томић Ми-
хаела ОМШ II-6 награ-

да (82,30)
III награда 

(71,00)
похвала 
(73,33)

ОМШ II-3 награда 
(85,30)

I награда 
(90,33)

Матић Ан-
дријана ОМШ II-1 награда 

(89,00)



Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

Табела 5.4–6: Такмичења саксофониста

Табела 5.4–7: Такмичења соло певача
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Преглед освојених награда

Д
ат

ум

1

М
ес

то

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н

аг
ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник

Којић Јована IV СМШ 1 1

Укупно: 1 1 1 1

Подаци о 
такмичењу

Укупно 
такми-
чења

25
. 3

. -
 

9
. 4

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангира-
њем учесника по бодовној 

листи

Б
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П
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ре
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и,
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ц

и 
ка
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р
иј

а…
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Р
еп
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чк
о 
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к-

м
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ењ
е 

уч
ен

ик
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м
уз
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ки

х 
и 

ба
ле

т-
ск

их
 ш

ко
ла

 С
рб

иј
е 

за
 2

0
17

. г
од

ин
у

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Освојене 
награде

Укупно 
награда 
по уче-
снику

С
ол

о 
пе

-
ва

њ
е

Бо
ја

н 
Ве

-
ли

чк
ов

ић

II-3 награда 
(93,00)

Преглед освојених награда

Д
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1

М
ес
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3.
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ес
то

2.
 м

ес
то

1.
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ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох
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I н
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ра

да
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 н
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ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник

С
ак

со
ф

он

III ОМШ II награда 1 1

Укупно: 1 1 1 1

Подаци о 
такмичењу

Укупно 
такми-
чења

18
. 3

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангира-
њем учесника по бодовној 

листи

С
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17
Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Освојене 
награде

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Ал
ек

са
нд
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Ст
ај

ић Петровић 
Никола



5. Ученици

Табела 5.4–8: Такмичења хармоникаша

82 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево

Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
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6

М
ес

то

3.
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ес
то

2.
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ес
то

1.
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ес
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Л
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I н
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 н
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I н
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Н
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Учесник Освојене награде

Х
ар

м
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а

Д
уш

иц
а 

Ти
м

от
ић

III ОМШ 4 4 2

III ОМШ 4 1 3 2

V ОМШ 4 4 1

В.
 О

бр
ад

ов
ић

II ОМШ 1 1

Укупно: 4 3 3 2 1 1 3 13 1 12 5

Укупно 
такми-
чења
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Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Симовић 
Лазар

I-1 награ-
да (95,00)

I-3 награ-
да (94,66)

I-1 награда 
(98,75) – 

Лауреат ка-
тегорије

I награда 
(96,00) – Лау-
реат категори-

је

Јовановић 
Влајко

II-2 награ-
да (86,00)

I-2 награ-
да (96,66)

I-1 награда 
(96,00) – 

Победник 
категорије

I награда 
(97,50) – Лау-

реат категори-
је

Симовић 
Лука

I-2 награ-
да (94,66)

I-3 награ-
да (91,00)

I-2 награда 
(97,50)

I награда 
(96,50) – Лау-
реат категори-

је

Станојевић 
Никола

I награда 
(95,33)



Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

Табела 5.4–9: Такмичења гитариста
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Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
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Н
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ић IV ОМШ 5 5 1

V ОМШ 1 1

I СМШ 4 4

Л
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ић II ОМШ 3 3 1

II ОМШ 3 2 1

М
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I ОМШ 3 2 1

I ОМШ 1 1

II ОМШ 2 1 1

III ОМШ 1 1

IV ОМШ 2 2

V ОМШ 2 1 1

Укупно: 11 10 4 4 1 8 27 15 12 2
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Зг

ит
ар

”

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Лукић Ми-
лица

I-1 награда 
(95) – Лау-

реат за 
ОМШ

I награда 
(93,50)

I награда 
(91,00)

I награда 
(99,00)

I награда 
(90,00)

Станковић 
Наташа

II-3 награда 
(85)

Станковић 
Тина

II-2 награда 
(82)

II награда 
(83,00)

II награда 
(85.00)

II награда 
(86.00)

Драгић Ан-
ђелка

I-3 награда 
(90)

I награда 
(95,00) – 
Лауреат

I награда 
(90,00)

Живковић 
Маја

I-3 награда 
(90)

II награда 
(89.00)

II награда 
(89.00)

Јовановић 
Милош

II-2 награда 
(84)

II награда 
(86,75)

I награда 
(90,00)

Калабић 
Коста

II награда 
(86.00)

Мирковић 
Николина

II-1 награда 
(87)

I награда 
(93,00)

Марковић 
Иван

II-3 награда 
(83)

Гњато Сте-
ван

II-1 награда 
(87)

II награда 
(86,00)

Ђокић Мла-
ден

II-4 награда 
(83)

I награда 
(92,00)



5. Ученици

Табела 5.4–10: Такмичења из стручних теоретских предмета

84 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево

Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

5

М
ес

то

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II
 н

аг
ра

да

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

С
ол

ф
еђ

о

Ја
др

ан
ка

 О
бр

ад
ов

ић

IV ОМШ 1 1

I СМШ 4 1 1 2

II СМШ 1 1

III СМШ 3 3 2

IV СМШ 2 1 1

Којић Јована IV СМШ 1 1

IV СМШ 1 1

Рашић Јана IV СМШ 2 2

IV СМШ 3 1 2

IV ОМШ 2 1 1

VI ОМШ 4 1 3

VI ОМШ 1 1

II СМШ 1 1

Је
ле

на
 Д

ам
њ

ан
ов

ић

III ОМШ 1 1

IV ОМШ 2 2

IV ОМШ 2 2

V ОМШ 1 1

V ОМШ 2 1 1

Те
ор

иј
а 

м
уз

ик
е

I СМШ 1 1

II СМШ 1 1

Је
ле

на
 Д

ам
њ

ан
ов

ић V ОМШ 1 1

V ОМШ 1 1

VI ОМШ 1 1

IV СМШ 1 1

Укупно: 24 12 7 1 10 10 40 2 5 7 26 2

Укупно 
такми-
чења

10
-1

1.
 1

2.
 

20
16

.

10
-1

1.
 3

. 
20

17
.

25
-2

6
. 3

. 
20

17
.

22
-2

3.
 4

. 
20

17
.

12
-1

4.
 5

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангира-
њем учесника по бодовној 

листи

Б
ео

-
гр

ад

П
ож

а-
ре

ва
ц

С
ре

м
-

ск
а 

М
ит

ро
-

ви
ца

Б
ео

-
гр

ад

Б
ео

-
гр

ад

П
ос

еб
не

 н
аг

ра
де

(Л
ау

р
еа

ти
, П

об
ед

ни
ц

и 
ка

те
го

ри
ја

…
 )

24
. Р

еп
уб

ли
чк

о 
та

км
ич

ењ
е 

из
 с

ол
-

ф
еђ

а 
и 

те
ор

иј
е 

м
у-

зи
ке

XV
 Т

ак
м

ич
ењ

е 
м

ла
ди

х 
со

лф
еђ

и-
ст

а

V
III

 О
тв

ор
ен

о 
та

к-
м

ич
ењ

е 
со

лф
еђ

а 
и 

те
ор

иј
е 

м
уз

ик
е 

„V
IV

A
 L

A
 M

U
SI

C
A

 
20

17
”

III
 м

еђ
ун

ар
од

но
 

та
км

ич
ењ

е 
из

 с
ол

-
ф

еђ
а

Ч
ет

вр
то

 т
ак

м
ич

ењ
е 

из
 м

уз
ич

ко
–т

ео
-

ри
јс

ки
х 

ди
сц

ип
ли

-
на

 „
К

ор
не

ли
је

“ 

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Обрадовић 
Марија

I награда 
(96,00)

Божанић Ју-
лија

похвала 
(83,16)

I награда 
(98,00)

III награда 
(88,00)

I награда 
(98,00)

Живић Со-
фија

II награда 
(93,66)

Рафаиловић 
Теодора

I награда 
(95,66)

I награда 
(100,00) – 
Лауреат

I награда 
(100,00) – 
Лауреат

Живић Во-
јислав

II награда 
(94,00)

I награда 
(98,00)

похвала 
(81,66)

Мићић Да-
нијела

I награда 
(98,00)

I награда 
(96,00)

I награда 
(98,00)

Тодоровић 
Никола

II награда 
(93,00)

I награда 
(92,00)

I награда 
(97,00)

С
ве

тл
ан

а 
Н

ен
ез

и
ћ Богојевић 

Дуња
III награда 

(77,00)
II награда 
(84,99)

Живковић 
Маша

III награда 
(89,66)

I награда 
(99,33)

I награда 
(98,00)

I награда 
(98,00)

В
. У

ро
-

ш
ев

и
ћ Мићић Ани-

ца
III награда 

(88,66)

Б
ож

ан
а 

Д
ив

ац Живић Со-
фија

II награда 
(94,83)

Прокић 
Исидора

I награда 
(99,00)

Николић 
Анђелина

I награда 
(99,33)

I награда 
(97,66)

Радовић Те-
одора

I награда 
(93,33)

I награда 
(94,99)

Јаневска 
Софија

I награда 
(98,66)

Петрашевић 
Јана

III награда 
(89,33)

I награда 
(97,66)

Б
ож

ан
а 

Д
ив

ац

Божанић Ју-
лија

II награда 
(94,50)

Благојевић 
Ана

I награда 
(95,50)

Јаневска 
Софија

I награда 
(98,00)

Петрашевић 
Јана

I награда 
(98,00)

Старчевић 
Катарина

I-6 награда 
(95,00)

Х
ар

м
он

иј
а 

и 
м

уз
ич

ки
 

об
ли

ц
и

Та
м

ар
а 

М
и

ло
-

са
вљ

ев
ић

Тодоровић 
Никола

II награда 
(82,00)



Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

Табела 5.4–11: Такмичења екипних састава
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Подаци о такмичењу Преглед освојених награда

Д
ат

ум

10

М
ес

то

В
аљ

ев
о

В
аљ

ев
о

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

II
I н

аг
ра

да

II 
на

гр
ад

а

I н
аг

ра
да

Н
аз

ив
 т

ак
м

ич
ењ

а

Учесник Освојене награде

С
ол

ф
еђ

о

Је
ле

на
 Д

ам
њ

ан
ов

ић

ОМШ 1 1

ОМШ 1 1

I ОМШ 1 1

I ОМШ 1 1

II ОМШ 1 1

Д
во

гл
ас

но
 п

ев
ањ

е

Ја
др

ан
ка

 О
бр

ад
ов

ић

СМШ 1 1

СМШ 2 2 1

СМШ 1 1

К
ам

ен
а 

м
уз

ик
а

III–VI ОМШ 1 1 1

1 1 1

1 1

Д
ан

иц
а 

Р
аш

ко
ви

ћ IV СМШ 1 1

СМШ 1 1

СМШ 1 1

ОМШ 1 1

Х
ор Н

и
ко

ли
на

 Н
ин

ић

IV-VI ОМШ 1 1 1

I-IV СМШ 2 1 1

III-V ОМШ 1 1

Укупно: 15 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 20 2 4 14 4

Укупно 
такми-
чења

10
-1

1.
 1

2.
 

20
16

.

24
-2

6
. 2

. 
20

17
.

25
. 3

. -
 

9
. 4

. 
20

17
.

30
. 3

. -
 

4.
 4

. 
21

0
7.

21
-2

3.
 4

. 
21

0
7.

8.
 4

. 
20

17
.

21
-2

2.
 4

. 
20

17
.

22
-2

3.
 4

. 
20

17
.

8-
13

. 5
. 

20
17

.

10
-1

4.
 5

. 
20

17
. Такмичења са ран-

гирањем учесника 
по освојеном месту

Такмичења са рангира-
њем учесника по бодовној 

листи

Б
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-
гр

ад

Б
ео

-
гр
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Б
ео

-
гр
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Зр
ењ

а-
ни

н

Н
ов

и 
С

ад

Б
ео

-
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ењ
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ни

н

Б
иј

е-
љ
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а

П
ос

еб
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 н
аг

ра
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ау

ре
ат

и
, П

об
ед
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ц

и 
ка

те
го

ри
ја

…
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уб
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ич
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е 
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со
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а 

и 
те

ор
иј
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м

уз
ик

е
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. М

еђ
ун

ар
од

ни
 

су
ср

ет
и 

ф
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ут
ис
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„Т
ах

ир
 К

ул
ен

ов
ић

”

Р
еп

уб
ли

чк
о 

та
к-

м
ич

ењ
е 

уч
ен

ик
а 

м
уз

ич
ки

х 
и 

ба
ле

т-
ск

их
 ш

ко
ла

 С
рб

иј
е 

за
 2

0
17

. г
од

ин
у

3.
 М

еђ
ун

ар
од

ни
 

ф
ес

ти
ва

л 
С

ло
ве

н-
ск

е 
м

уз
ик

е

2.
 В

аљ
ев

ск
и 

ф
е-

ст
ив

ал
 х

ор
ов

а 
„Х

ор
Ф

ес
т”

II 
Та

км
ич

ењ
е 

м
ла

-
ди

х 
со

лф
еђ

ис
та

 
„Ј

ос
иф

” 
20

17
.

4.
 Е

ки
пн

и 
ф

ес
ти

-
ва

л 
со

лф
еђ

а 
С

ла
-

ве
нс

ки
 (

ЕФ
С

С
)

III
 м

еђ
ун

ар
од

но
 

та
км

ич
ењ

е 
из

 
со

лф
еђ

а

6
1.

 Ф
ес

ти
ва

л 
м

у-
зи

чк
их

 и
 б

ал
ет

ск
их

 
ш

ко
ла

 С
рб

иј
е

XV
I х

ор
ск

и 
ф

ес
ти

-
ва

л 
„М

ај
ск

е 
м

у-
зи

чк
е 

св
еч

ан
ос

ти
”

Област 
такми-
чења

Кла-
са

Ра-
зред

ОМШ 
/ 

СМШ

Укупно 
награда 
по уче-
снику

Екипа „ВА 
трио” 1)

I награда 
(90,50)

Екипа „Син-
копа” 2)

I награда 
(92,00)

Екипа „Трио 
фантасти-
ко” 3)

I-6 награда 
(92,33)

Екипа „Сла-
вуји” 4)

II-1 награда 
(89,66)

Екипа „Ма-
ли компо-
зитори” 5)

II-1 награда 
(81,34)

Живић Со-
фија, Рафа-
иловић Тео-
дора

II и 
III

I награда 
(97,33)

Рафаиловић 
Теодора, 
Рашић Јана

III и 
IV

I награда 
(100,00) – 
Победник 
категорије 
– Лауреат

I награда 
(100,00)

Рафаиловић 
Теодора, 
Тодоровић 
Никола

III и 
IV

III награда 
(88,00)

А
ле

кс
ан

да
р 

Б
ур

ке
рт Ансамбл 

„Флаути-
симо” 6)

1. I награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
камерне 
ансамбле 

ОМШ

Н
ев

ен
а 

Н
ик

о-
ли

ћ Дуо „Живо-
рад Грбић” 7)

IV и 
V ОМШ 

1. I награда 
(100,00) – 

Лауреат за 
камерне 
ансамбле 

ОМШ

С
. В

ас
иљ

е-
ви

ћ 
Љ

уј
ић

Квартет 
„Пиколо” 8)

IV и 
VI ОМШ I награда 

(90,00)

Дуо „Живо-
рад Грбић” 
9)

I награда 
(97,00)

Трио „Ла 
кампанела” 
10)

III и 
IV

I-8 награда 
(95,00)

Квартет 
„Живорад 
Грбић” 11)

III и 
IV

III-2 награда 
(79,75)

С
. С

те
ва

но
ви

ћ 
и 

М
. П

р
од

ан
ов

и
ћ

Камерни 
дуо „Соре-
ле” 12)

III и 
V

I награда 
(97,42)

Хор ОМШ 
„Живорад 
Грбић”

II-1 награда 
(89,00) 

-Специјанла 
награда за 
најбоље из-

ведену зада-
ту компози-

цију

М
. С

те
па

но
-

ви
ћ 

Б
.-

М
. Девојачки 

хор СМШ 
„Живорад 
Грбић”

II награда 
(87,00)

I награда 
(92,00)

Ф
ес

ти
ва

л 
 м

уз
. и

 
ба

л.
 ш

к.
 С

рб
иј

е

Екипа соли-
ста МШ 
„Живорад 
Грбић” 13)

I награда 
(97,67)



5. Ученици

Табела 5.4–12: Састави екипа

1) Екипу „ВА трио” чине:
III р. ОМШ: Рафаиловић Анастасија, Симовић Лазар, Прокић Исидора

2) Екипу „Синкопа” чине:
IV р. ОМШ: Радовић Теодора, Ђенисић Илија, Радојевић Лејла

3) Екипу „Трио фантастико” чине:
I р. ОМШ: Недељковић Вукашин, Штулић Вања, Крстић Јана

4) Екипу „Славуји” чине:
I р. ОМШ: Томић Ања, Кулинчевић Николија, Ђурић Даница

5) Екипу „Мали композитори” чине:
II р. ОМШ: Станојевић Никола, Бојичић Симон, Петровић Тина

6) Ансамбл „Флаутисимо” чине флаутисти:
III р. ОМШ: Мићић Ленка и Радовић Теодора; IV р. ОМШ: Медић Елена, Обрадовић Ма-
рија, Радојевић Лејла, Радојичић Ивана, Степановић Кристина, Стојаковић Јана и Тер-
мачић Димитрије; V р. ОМШ: Петровић Калина; VI р. ОМШ: Мићић Аница.

7) Дуо „Живорад Грбић” чине флаутисти:
IV р. ОМШ: Медић Елена; V р. ОМШ: Лазић Маша.

8) Квартет „Пиколо” чине флаутисти:
IV р. ОМШ: Крстајић Катарина, Марковић Ивaна и Степановић Кристина; VI р. ОМШ: 
Матић Андријана.

9) Дуо „Живорад Грбић" чине:
IV р. СМШ: Рашић Јана (виолина) и Тодоровић Никола (клавир).

10) Трио „Ла кампанела" чине виолинисти:
III р. СМШ: Ристић Мануел; IV р. СМШ: Живић Војислав и Јовановић Митар.

11) Квартет „Живорад Грбић" чине:
III р. СМШ: Лукић Невена (виолина); IV р. СМШ: Марковић Катарина (виолончело), Ра-
шић Јана (виолина) и Тодоровић Никола (клавир).

12) Камерни дуо „Сореле" чине:
III р. ОМШ: Маџаревић Николина (виолина); V р. ОМШ: Маџаревић Тијана (клавир).

13) Екипу солиста на 61. Фестивалу музичких и балетских школа Србије чинили су:
III р. ОМШ: Танасковић Андрија (клавир) – класа: Милица Продановић; IV р. ОМШ: Лу-
кић Милица (гитара) – класа: Драган Николић, Медић Елена (флаута) – класа: Невена 
Николић, V р. ОМШ: Андрић Ивона (виолина) – класа: Снежана Стевановић.

86 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

Табела 5.4–13: Преглед освојених награда по областима такмичења
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Област такмичења

Б
ро

ј т
ак

м
ич

ењ
а

Б
ро

ј у
че

сн
ик

а

3.
 м

ес
то

2.
 м

ес
то

1.
 м

ес
то

Л
ау

ре
ат

П
ох

ва
ла

III
 н

аг
ра

да

II 
на

гр
ад

а

I н
аг

ра
да

Клавир 10 14 1 6 22 3 29

Виолина 7 32 5 27 20 1 52

Виола 3 2 1 2 1 4

Виолончело 4 4 1 7 5 13

Флаута 10 28 2 1 3 1 2 11 25 44 9 89

Саксофон 1 1 1 1

Соло певање 1 1 1 1

Хармоника 6 4 1 12 5 13

Гитара 5 11 15 12 2 27

5 24 2 5 7 26 2 40

Укупно индивидуални: 52 121 2 1 3 1 4 24 92 142 22 269

10 15 2 4 14 4 20

62 136 2 1 3 1 4 26 96 156 26 289

Такмичења са рангирањем уче-
сника по освојеном месту

Такмичења са рангирањем учесника по 
бодовној листи

Ук
уп

но
 1)

П
ос

еб
не

 н
аг

ра
де

 
(Л

ау
ре

ат
и,

 П
об

ед
-

ни
ци

 к
ат

ег
ор

иј
а…

 )

Индивиду-
алне ди-
сциплине

Стручни теорет-
ски предмети

Дисциплине камерних, груп-
них или екипних састава 2)

Заједно индивидуални и 
екипни: 

1) Напомена: у збир не улазе Посебне награде освојене на такмичењима где се учесници рангирају по бодовној листи

2) Напомена: 1 састав се рачуна као 1 учесник



5. Ученици

Табела 5.4–14: Списак такмичења

РБ Назив такмичења Место Датум
Област

такмичења

Број
награ-

да

1. 14. смотра музичких талената
Сремски
Карловци

5-6. 11. 2016. Флаута 4

2. VIII ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2016” Ваљево 3. 12. 2016. Гитара 10

3.
24. Републичко такмичење из солфеђа и теорије 
музике

Београд 10-11. 12. 2016.

Стручни тео-
ретски пред-

мети
12

Екипни са-
стави 3

4. 3. флаутистичко такмичење „Славенски” Београд 15-17. 12. 2016. Флаута 15

5. 9. Клавирско тачкмичење „Славенски” Београд
22-24. 12.

2016.
Клавир 3

6. 2. такмичење гитаре „Classic Art” Шабац 27. 12. 2016. Гитара 4

7. Међународно такмичење „Даворин Јенко” Београд
28. 1. – 2. 2.

2017.
Клавир 2

8.
19. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куле-
новић”

Ваљево 24-26. 2. 2017.
Флаута 26

Екипни са-
стави 3

9. 21. међународно такмичење младих пијаниста Шабац 1-5. 3. 2017. Клавир 1

10.
Међународно такмичење дувча „Даворин Јенко 
2017”

Београд 10-11. 3. 2017. Флаута 12

11. XV Такмичење младих солфеђиста Пожаревац 10-11. 3. 2017.
Стручни тео-
ретски пред-

мети
7

12.
X међународни музички фестивал – Аранђеловац 
2017.

Аранђело-
вац

10-19. 3. 2017. Виолина 2

13.
Међународно пијанистичко такмичење
„SIRMIUM MUSIC FEST”

Сремска
Митровица

16-19. 3. 2017. Клавир 6

14.
Дани музике у Бачкој Тополи, 12. Међународно 
такмичење гудача „Кад цврчи цврче”

Бачка То-
пола

17-21. 3. 2017.
Виолонче-

ло
3

15.
XIII такмичење саксофониста САКСОФОНИЈАДА 
2017

Смедерево 18. 3. 2017. Саксофон 1

16. 19. међународно такмичење хармоникаша Лозница 25. 3. 2017. Хармоника 3

17.
VIII Отворено такмичење солфеђа и теорије музи-
ке „VIVA LA MUSICA 2017”

Сремска
Митровица

25-26. 3. 2017.
Стручни тео-
ретски пред-

мети
1

18.
Републичко такмичење ученика музичких и ба-
летских школа Србије за 2017. годину

Београд
25. 3. - 9. 4.

2017.

Клавир 5

Флаута 15

Соло певање 1
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Резултати ученика ОМШ и СМШ на такмичењима

РБ Назив такмичења Место Датум
Област

такмичења

Број
награ-

да

Екипни са-
стави 2

19. II Интернационални фестивал музике „Primavera”
Бијељина

(БиХ)
26. 3. 2017. Гитара 4

20. 3. Међународни фестивал Словенске музике Београд
30. 3. - 4. 4.

2017.

Виолина 2

Виолонче-
ло

3

Екипни са-
стави 1

21. Шести фестивал гудача Шабац 1-2. 4. 2017.
Виолина 15

Виола 1

22. Београдски фестивал хармонике 2017 Београд 1-9. 4. 2017. Хармоника 3

23. II Такмичење младих солфеђиста „Јосиф” 2017. Зрењанин 8. 4. 2017.
Екипни са-

стави 3

24.
5. Интернационални фестивал хармонике „МЕХ-
ФЕСТ”  2017

Београд 8-11. 4. 2017. Хармоника 2

25.
22. Републичко такмичење ученика и студената 
гудача и камерне музике

Београд 9. 4. 2017.

Виолина 2

Виолонче-
ло

3

26.
Dutch International Flute Competition for Students 
and Young Artists 2017

Ittervoort
(Холандија)

19-22. 4. 2017. Флаута 1

27. XIV Tакмичење дрвених дувача Пожаревац 20-23. 4. 2017. Флаута 4

28. VIII Mеђународно такмичење гудача – Ниш Ниш 20-27. 4. 2017. Виола 1

29. IX међународни фестивал „Дани хармонике”
Угљевик

(БиХ)
21-23. 4. 2017. Хармоника 1

30. 2. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест” Ваљево 21-23. 4. 2107.
Екипни са-

стави 2

31. 4. Екипни фестивал солфеђа Славенски (ЕФСС) Нови Сад 21-22. 4. 2017.
Екипни са-

стави 2

32. III међународно такмичење из солфеђа Београд 22-23. 4. 2017.

Стручни тео-
ретски пред-

мети
10

Екипни са-
стави 1

33.
15. Интернационални фестивал Музичке школе 
„Петар Стојановић” – Уб

Уб 24-29. 4. 2017.

Виолина 3

Клавир 1

Флаута 3

34.
IV међународно пиајнистичко такмичење Смеде-
рево

Смедерево 3-8. 5. 2017. Клавир 3

35. 61. Фестивал музичких и балетских школа Србије Зрењанин 8-13. 5. 2017. Виолина 1
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РБ Назив такмичења Место Датум
Област

такмичења

Број
награ-

да

Клавир 1

Флаута 1

Гитара 1

Екипни са-
стави 2

36. XVI хорски фестивал „Мајске музичке свечаности” Бијељина 10-14. 5. 2017.
Екипни са-

стави 1

37.
Четврто такмичење из музичко–теоријских дисци-
плина „Корнелије” 

Београд 12-14. 5. 2017.
Стручни тео-
ретски пред-

мети
10

38. Пети фестивал гитаре „Згитар”
Зворник

(БиХ)
22. 5. 2017. Гитара 8

39. 7. Међународни фестивал „Музичко пролеће”
Смедерев-
ска Палан-

ка
22-27. 5. 2017. Клавир 3

40. „Млади виртуоз 2017.” Београд 22-29. 5. 2017. Клавир 4

41.
2. Међународни фестивал гудача „Златне степени-
це”

Ваљево 26-28. 5. 2017.

Виолина 27

Виола 2

Виолонче-
ло

4

42. 14. Мајски сусрети младих хармоникаша Лазаревац 27-28. 5. 2017. Хармоника 1

43.
8. Интернационални фестивал хармонике "АКОР-
ДЕОН АРТ 2017"

Источно
Сарејево

(БиХ)

30. 5. - 2. 6.
2017.

Хармоника 3

44.
16th International Competition of Young Musicians 
”OHRID Pearls”

Охрид (Ма-
кедонија)

15-21. 6. 2017. Флаута 8

Укупно: 289
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Организација рада школе

6. Организација рада школе

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

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

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

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

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

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

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

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

Организација образовно-васпитног процеса је текла у складу са Календаром образовно-
васпитног рада прилагођеном специфичностима рада у музичкој школи.
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Табела 6.2–1: Календар образовно-васпитног рада ОМШ за школску 2016/17. годину



Промене настале у току школске године у организацији образовно-васпитног процеса
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6. Организација рада школе

6.3. Реализација календара најважнијих 
активности у току школске године

Летопис  Школе,  у  коме  се  налазе  наведене  све  активности  живота  школе  у  току
школске 2016/17. године, чини посебан документ.

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

У току школске 2016/17. године није било никаквих измена у организацији и распореду
рада субјеката школе.

6.5. Реализација фонда часова свих видова 
наставе

Табела 6.5–1: Реализација фондова часова редовне, додатне и допунске наставе

Област
пред-
мета

Главни
предмет Наставник

Редовна настава* Додатна настава Допунска настава

План. Оств. % План. Оств. % План. Оств. %

клавир-
ски

Клавир

Биљана Максимовић 793 1/3 656    82,69 18 1/3 18 1/3 100,00 35 2/3 35 2/3 100,00

Димитрије Томић
892
1/3

771 1/3 86,44 6    6    100,00

Душан Марковић
898
1/3

886
1/3

98,66

Иван Рабасовић 904    
790
2/3

87,46

Јелена Мирковић
809
1/3

712    87,97 5 1/3 5 1/3 100,00 2    2    100,00

Милена Степановић
863
1/3

803
1/3

93,05 56 2/3 56 2/3 100,00
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Реализација фонда часова свих видова наставе

Област
пред-
мета

Главни
предмет Наставник

Редовна настава* Додатна настава Допунска настава

План. Оств. % План. Оств. % План. Оств. %

Милица Продановић 910    875 1/3 96,19 1 2/3 1 2/3 100,00

Оливера Пантелић 1050    829    78,95 4    4    100,00

Оливера Симић
808
2/3

778
2/3

96,29 5    5    100,00 6    6    100,00

Славица Рајевац
886
2/3

822
2/3

92,78 38 2/3 38 2/3 100,00 8    8    100,00

Тијана Станојевић 865    746    86,24 16    16    100,00 11    11    100,00

гудачки

Виолина

Александра Марковић 910    
868
2/3

95,46

Ангелина Новаковић
950
2/3

949
1/3

99,86 17    17    100,00 7 1/3 7 1/3 100,00

Верица Јаковљевић
692
2/3

668    96,44 34    34    100,00

Владимир Стоилков 332 1/3 314 1/3 94,58 4 2/3 4 2/3 100,00 9 1/3 9 1/3 100,00

Љиљана Јовановић 849    849    100,00 42    42    100,00

Милена Мартинов Стојко-
вић

551 2/3 480    87,01 15    15    100,00 13 1/3 13 1/3 100,00

Небојша Тимотић 661 1/3 624    94,35

Снежана Стевановић 991 1/3 991 1/3 100,00 40 1/3 40 1/3 100,00 17    17    100,00

Виола

Верица Јаковљевић 140    139    99,29 5    5    100,00

Милена Мартинов Стојко-
вић

175    175    100,00 15    15    100,00 2    2    100,00

Виолонче-
ло

Даница Рашковић (Ваљево)
633
2/3

631 2/3 99,68 70 1/3 70 1/3 100,00

Даница Рашковић (Лајко-
вац)

140    126 2/3 90,48 2    2    100,00

Јована Радојковић
668
1/3

587    87,83

дувач-
ко-пе-
вачки

Флаута

Александар Буркерт 915 2/3 915 2/3 100,00 156    155    99,36

Ђорђе Маринковић
583
2/3

475    81,38 20    18    90,00 20    18    90,00

Невена Николић 781 2/3 781 2/3 100,00 35    35    100,00

Слободанка Васиљевић 
Љујић

925    903    97,62 18 1/3 16 1/3 89,09

Кларинет Жељко Русиновић
828
1/3

726
2/3

87,73 16    16    100,00 26 2/3 26 2/3 100,00

Саксофон Александар Стајић 653 1/3 508    77,76

Труба Вук Станковић 431    413    95,82

Соло пева-
ње

Бојан Величковић 718 1/3 510 1/3 71,04

Теодора Пешев Ђурђевић
923
2/3

721 2/3 78,13 11    11    100,00 1 1/3 1 1/3 100,00

хармо-
ника-
шки

Хармоника
Владимир Обрадовић 857 1/3

808
1/3

94,28 1    1    100,00

Душица Тимотић
828
1/3

763
2/3

92,19 32 1/3 32 1/3 100,00

Јелена Бранковић 951    879 1/3 92,46 46    46    100,00 14    14    100,00
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Област
пред-
мета

Главни
предмет Наставник

Редовна настава* Додатна настава Допунска настава

План. Оств. % План. Оств. % План. Оств. %

Никола Јанковић 856    856    100,00 46    46    100,00

Славиша Јездимировић 626    577 2/3 92,28 19 1/3 19 1/3 100,00

Сретен Недић
843
1/3

790
2/3

93,75 8 2/3 8 2/3 100,00

гитар-
ски

Гитара

Драган Николић 794 1/3 769    96,81

Лука Јездић 868    868    100,00 31 2/3 31 2/3 100,00 28 2/3 28 2/3 100,00

Милош Поповић
894
2/3

725 1/3 81,07 20 2/3 20 2/3 100,00

Цвијетин Трифковић
776
2/3

773 1/3 99,57 29    29    100,00 3 2/3 3 2/3 100,00

стручни
теорет-

ски

Божана Дивац 723    720    99,59

Вања Урошевић 686    637    92,86 32    32    100,00 71    67    94,37

Дражен Кујунџић 870    813    93,45 6    6    100,00

Јадранка Обрадовић 731    731    100,00 42    42    100,00 28    28    100,00

Јелена Дамњановић 770    770    100,00 36    36    100,00 9    9    100,00

Милица Степановић Баба-
Милкић

717    586    81,73 18    18    100,00 15    4    26,67

Николина Нинић 762    742    97,38 18    18    100,00 26    26    100,00

Светлана Ненезић 700    700    100,00 34    34    100,00 72    72    100,00

Софија Стаменић 1015    1015    100,00 25    25    100,00 156    156    100,00

Тамара Милосављевић 750    750    100,00 28    28    100,00 12    12    100,00

опште-
обра-
зовни
СМШ

Српски је-
зик

Светлана Дујаковић 411    411    100,00 52    52    100,00 27    22    81,48

Енглески
језик

Марија Миловановић 274    274    100,00 20    10    50,00 52    52    100,00

Италијан-
ски језик

Ана Гајић 274    274    100,00 66    66    100,00 66    66    100,00

Информа-
тика

Небојша Настић 250    250    100,00

Физичко
васпитање

Ненад Селаковић / Милица
Милетић

276    274    99,28

Историја
са истори-
јом култу-
ре и циви-
лизације,

Грађанско
васпитање

Наташа Кристић 210    210    100,00

Биологија
Драгана Грујић / Слађана 
Крстић

70    70    100,00 9    9    100,00 9    9    100,00

Физика Душан Бранковић 70    68    97,14

Социоло-
гија

Мијо Стојкановић / Анђел-
ка Јоковић Тасић

35    35    100,00

Психоло-
гија

Тања Малиџан 70    70    100,00

Филозо-
фија

Мирјана Грујичић 64    64    100,00
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Реализација фонда часова свих видова наставе

Област
пред-
мета

Главни
предмет Наставник

Редовна настава* Додатна настава Допунска настава

План. Оств. % План. Оств. % План. Оств. %

Верска на-
става

Далибор Чкојић 61    61    100,00

Табела 6.5–2: Реализација фондова часова припремне наставе

Област
пред-
мета

Главни
предмет Наставник

Припремна настава
за поправне

и разредне испите
за годишње испите

и смотре за матурске испите

План. Оств. % План. Оств. % План. Оств. %

клавир-
ски

Клавир

Димитрије Томић 6    6    100,00

Милена Степановић 1    1    100,00

Оливера Симић 8    8    100,00

Тијана Станојевић 2    2    100,00

гудачки Виолина

Ангелина Новаковић 6    6    100,00

Љиљана Јовановић 10 2/3 10 2/3 100,00

Снежана Стевановић 12    12    100,00

дувач-
ко-пе-
вачки

Флаута
Слободанка Васиљевић Љу-
јић

11 1/3 11 1/3 100,00 1    1    100,00

Труба Вук Станковић 1 1/3 1 1/3 100,00 4    4    100,00

гитар-
ски

Гитара Цвијетин Трифковић 5    5    100,00

стручни
теорет-

ски

Вања Урошевић 30    30    100,00 40    40    100,00

Јадранка Обрадовић 10    10    100,00

Јелена Дамњановић 8    8    100,00

Милица Степановић Баба-
Милкић

10    10    100,00

Николина Нинић 10    10    100,00 17    17    100,00

Софија Стаменић 42    42    100,00

општео-
бразов-
ни СМШ

Српски је-
зик

Светлана Дујаковић 10    10    100,00

Редовна  настава  није  реализована  100%  због  напуштања  и  исписивања  ученика  из
школе.

Табела 6.5–3: Реализација фондова часова ваннаставних активности

Област предмета Главни предмет Наставник
Ваннаставне активноси

План. Оств. %

општеобразовни СМШ

Српски језик Светлана Дујаковић 35    35    100,00

Физичко васпитање Ненад Селаковић / Милица Милетић 4    4    100,00

Биологија Драгана Грујић / Слађана Крстић 22    22    100,00

Филозофија Мирјана Грујичић 2    2    100,00
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Табела 6.5–4: Укупна реализација фонда часова

Област предмета Главни предмет Наставник
Укупно

План. Оств. %

клавирски Клавир

Биљана Максимовић 847 1/3 710    83,79

Димитрије Томић 904 1/3 783 1/3 86,62

Душан Марковић 898 1/3 886 1/3 98,66

Иван Рабасовић 904    790 2/3 87,46

Јелена Мирковић 816 2/3 719 1/3 88,08

Милена Степановић 921    861    93,49

Милица Продановић 911 2/3 877    96,20

Оливера Пантелић 1054    833    79,03

Оливера Симић 827 2/3 797 2/3 96,38

Славица Рајевац 933 1/3 869 1/3 93,14

Тијана Станојевић 894    775    86,69

гудачки

Виолина

Александра Марковић 910    868 2/3 95,46

Ангелина Новаковић 981    979 2/3 99,86

Верица Јаковљевић 726 2/3 702    96,61

Владимир Стоилков 346 1/3 328 1/3 94,80

Љиљана Јовановић 901 2/3 901 2/3 100,00

Милена Мартинов Стојковић 580    508 1/3 87,64

Небојша Тимотић 661 1/3 624    94,35

Снежана Стевановић 1060 2/3 1060 2/3 100,00

Виола
Верица Јаковљевић 145    144    99,31

Милена Мартинов Стојковић 192    192    100,00

Виолончело

Даница Рашковић (Ваљево) 704    702    99,72

Даница Рашковић (Лајковац) 142    128 2/3 90,61

Јована Радојковић 668 1/3 587    87,83

дувачко-певачки

Флаута

Александар Буркерт 1071 2/3 1070 2/3 99,91

Ђорђе Маринковић 623 2/3 511    81,93

Невена Николић 816 2/3 816 2/3 100,00

Слободанка Васиљевић Љујић 955 2/3 931 2/3 97,49

Кларинет Жељко Русиновић 871    769 1/3 88,33

Саксофон Александар Стајић 653 1/3 508    77,76

Труба Вук Станковић 436 1/3 418 1/3 95,87

Соло певање
Бојан Величковић 718 1/3 510 1/3 71,04

Теодора Пешев Ђурђевић 936    734    78,42

хармоникашки Хармоника

Владимир Обрадовић 858 1/3 809 1/3 94,29

Душица Тимотић 860 2/3 796    92,49

Јелена Бранковић 1011    939 1/3 92,91

Никола Јанковић 902    902    100,00

Славиша Јездимировић 645 1/3 597    92,51

Сретен Недић 852    799 1/3 93,82
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Реализација фонда часова свих видова наставе

Област предмета Главни предмет Наставник
Укупно

План. Оств. %

гитарски Гитара

Драган Николић 794 1/3 769    96,81

Лука Јездић 928 1/3 928 1/3 100,00

Милош Поповић 915 1/3 746    81,50

Цвијетин Трифковић 814 1/3 811    99,59

стручни теоретски

Божана Дивац 723    720    99,59

Вања Урошевић 859    806    93,83

Дражен Кујунџић 876    819    93,49

Јадранка Обрадовић 811    811    100,00

Јелена Дамњановић 823    823    100,00

Милица Степановић Баба-Мил-
кић

760    618    81,32

Николина Нинић 833    813    97,60

Светлана Ненезић 806    806    100,00

Софија Стаменић 1238    1238    100,00

Тамара Милосављевић 790    790    100,00

општеобразовни СМШ

Српски језик Светлана Дујаковић 535    530    99,07

Енглески језик Марија Миловановић 346    336    97,11

Италијански језик Ана Гајић 406    406    100,00

Информатика Небојша Настић 250    250    100,00

Физичко васпитање
Ненад Селаковић / Милица Ми-
летић

280    278    99,29

Историја са историјом културе и ци-
вилизације, Грађанско васпитање

Наташа Кристић 210    210    100,00

Биологија Драгана Грујић / Слађана Крстић 110    110    100,00

Физика Душан Бранковић 70    68    97,14

Социологија
Мијо Стојкановић / Анђелка Јо-
ковић Тасић

35    35    100,00

Психологија Тања Малиџан 70    70    100,00

Филозофија Мирјана Грујичић 66    66    100,00

Верска настава Далибор Чкојић 61    61    100,00
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6.6. Додатни програми школе

6.6.1. Музичко забавиште

Четрдесет малишана,  узраста  пет и  шест  година је  у  току школске 2016/17.  године
похађало  и  успешно савладало  предшколски програм Музичког  забавишта.  Настава  је
реализована  у  два  циклуса.  Први  циклус  је  трајао  од  октобра  2016.  до  јануара  2017.
године, а други од фебруара до маја 2017. године. Часови су редовно одржавани, два пута
недељно у  трајању од по 45 мин.  Рад  са  полазницима је,  и  ове  школске године,  био
поверен Тамари Милосављевић, док је на позицији уметничког сарадника био мр Иван
Рабасовић.

На крају првог  циклуса  Музичко забавиште је  у  сарадњи са Припремним разредом
одржало  у  петак  23.  децембра  2016.  године,  с  почетком  у  18  часова:  „Новогодишњи
концерт”. Својом песмом деца су призвала и Деда Мраза, који им је уручио поклоне.

У сусрет Дану жена, Музичко забавиште је свим дамама у понедељак 6. марта 2017.
године, с почетком у 18.00 уручило најраспеванију: „Музичку честитку”.

Поводом  рођендана  наше  школе,  полазници  Музичког  забавишта  и  ученици
Припремног  разреда  представили  су  се  нашим  суграђанима  концертом  22.  5.  2017.
године.

Осморо полазника Музичког забавишта упућено је на даље школовање у Припремни
разред.

Извештај припремила
Милосављевић Тамара

6.6.2. Музичка радионица

А) Матична школа у Ваљеву

У школској 2015/16. години, МШ „Живорад Грбић” је
покренула  програм  намењен  деци  од  шест  до  девет
година старости у коме ће имати прилику да се упознају
са инструментима који се уче у музичкој школи. Циљ
програма „Музичка радионица” је откривање афинитета
према музици у предшколском узрасту и могућност да
изразито  талентована  деца  започну  своје  музичко
образовање  у  раном  узрасту.  Дугогодишњи  „тренд”  у
свету,  да  деца  започну  своје  бављење  музиком  у
најранијем детињству инспирисала је ваљевску музичку
школу  да  програмом  прилагођеним  овом  узрасту,
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Музичка радионица

прошири  и  своју  делатност  и  постане  препознатљива  и  популарна  као  образовна
институција и код најмлађе популације. 

А.1) Виолина
Музичку радионицу виолине је чинило три полазника:
Вера Ћосић, Давид Јанковић и Богдан Голубовић.
Програм виолинске радионице је реализован кроз два часа у току недеље. Реализатор је

највећим  делом  био  ослоњен  на  план  и  програм  наставе  виолине  1.  разреда  ОМШ.
Полазници су тиме упознати са основном техником свирања на виолини и током трајања
радионице у потпуности савладали основни ниво извођаштва и савладали 10 композиција
предвиђених поменутим планом и програмом.

Већ у 1. полугодишту полазници радионице су наступили на Новогодишњем концерту
најмлађих  гудача   у  оквиру  ансамбла  виолиниста  који  су  чинили  прошлогодишњи  и
овогодишњи чланови виолинске радионице.

На крају  2.  полугодишта уприличен је  Јавни час  виолинске радионице,  на  коме су
родитељи полазника упознати са напредовањем деце и њиховом будућом перспективом у
музичкој школи.

Рад  у  виолинској  радионици  ове  године,  итекако  је  допринео  музичком  развоју  и
интересовању полазника, што је резултирало њиховим успешним полагањем пријемног
испита и уписом у 1. разред ОМШ.

Извођач радионице
мр Снежана Стевановић

А.2) Клавир
Музичка радионица за клавир започела је свој рад у октобру 2015. године. Захваљујући

изванредном  осећају  за  увођење  новина  које  ће  унапредити  рад  школе,  директор  мр
Сузана Радовановић Перић је пружила могућност професорима клавира да се опробају у
раду са малом децом.

У  школској  2016/2017.  години,  Музичку  радионицу  за  клавир  Милице  Продановић
похађало је 3 ученика:
 Дуња Максимовић,
 Павле Мојсиловић и
 Марија Сенић.

Као и у току прве године постојања, настава се реализовала од октобра до маја, и то два
пута  недељно  по  петнаест  минута.  Кроз  прилагођени  програм  деца  су  стицала  прва
музичка знања и упознала инструмент. Значајан акценат стављен је на правилно седење за
инструментом, добру поставку руке на клавир и ваљану употребу педала. Полазници су
усвојили  прва  знања  везана  за  музичку  писменост:  линијски  систем,  кључеви,  ноте  у
виолинском и бас–кључу, трајање нота, ознаке за артикулацију… Коришћена је литратура
коју су написале две најзначајније представнице клавирске педагогије:
 Мирослава Лили Петровић „Школица за клавир”, ниво А
 Јела Кршић „Почетна школа за клавир”
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Стечена  знања  ученици  су  приказали  јавно  наступајући  на  Интерним  часовима.  У
креативној  атмосфери  остварени  су  сви  предвиђени  циљеви,  а  резултат  је  положен
пријемни испит за Основну музичку школу који је остварио сваки од наведених ученика.
Овим је  Музичка радионица за клавир потврдила оправданост свог постројања и врло
висок квалитет који има.

Извођач радионице
Милица Продановић

У школској 2016/2017. години, музичку радионицу у класи Оливера Пантелић похађала
је ученица Лејла Лазић. 

Циљ  радионице  је  музичко  описмењавање  ученика,  увођење  у  свет  музике  на
поступнији начин и прилагођен млађем узрасту. На часовима који су одржавани два пута
недељно, са ученицом су рађене музичке мелодије за певање и свирање, основе поставке
шаке,  правилног  седења  за  инструментом,  учење  нотног  текста,  музичких  ознака,
артикулације итд. Ученица је свирала сама и уз пратњу професора, учећи да слуша како
себе тако и извођача поред себе, што је резултирало развоју слушног апарата. Такође,
имала је неколико јавних наступа на интерним часовима класе где је показала завидну
меморију  и  концентрацију.  У  раду  са  дететом,  коришћен  је  уџбеник  нашег  познатог
педагога, Мирославе Лили Петровић – А и Б ниво.

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

Извођач радионице
Оливера Пантелић

А.3) Гитара
Музичка радионица је реализована и на одсеку Гитаре, коју је водио Лука Јездић и коју

су чинила 3 полазника. Часови су одржавани два пута недељно, понедељком и средом, у
виду индивидуалне наставе, али и групне наставе. Циљ је био упознавање и навикавање
полазника на оба вида наставе (групна настава као начин да се упознају и свирају заједно,
што би им могло користити и у камерној музици). У зависности од типа наставе, часови су
трајали 15 минута или 30 минута, а ако су то околности дозвољавале, и дуже. За време
трајања  радионице,  полазници  су  научили  основе  поставке  леве  и  десне  руке,  разне
технике свирања, научили су све ноте, урадили су између 4 и 6 песмица, при чему су неки
полазници успели да  досегну  ниво  свирања који  им омогућава и  свирање захтевнијих
класичних  композиција.  Често  им  је  указивана  разноликост  могућности  свирања
различитих музичких стилова на гитари, те да им је основ свега тога управо класична
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Музичка радионица

гитара. Њихова реакција је била позитивна и интересовање је временом расло, што је и
прозроковало присуством на разним концертима у музичкој школи.

Успех радионице огледа се у томе да су сви полазници савладали основе свирања и
уписали основну музичку школу.

Извођач радионице
Лука Јездић

Б) Издвојено одељење у Лајковцу
У школској 2016/17. години, у Издвојеном одељењу МШ „Живорад Грбић” у Лајковцу је

покренут  програм  за  децу  узраста  од  шест  до  девет  година  ради  упознавања  са
инструментима у добу пре уписивања у први разред. Овом радионицом се даје прилика
деци  да  се  упознају  са  инструментима  и  да  се  види  да  ли  код  њих  постоји  жеља  за
бављењем музиком. Рад са децом је омогућио да се увиде таленти већ у раном добу и на
време усмере у правом смеру.

Б.1) Виолина
Музичку радионицу за виолину уписало је у септембру 2016. године 2 ученика. Настава

је реализована у два часа по 15 минута недељно и од октобра месеца редовно се изводила. 
У току првог полугодишта је  рађена основна поставка и држање инструмента као и

поставка леве руке код Милене Рајковић. У току другог полугодишта, а због предстојећег
пријемног испита у мају месецу, појачан је  рад у поставци леве и десне руке заједно;
музичке  меморије,  развоја  хармонског  слуха  и  ритма  (чупкање  жица  и  свирање
песмица ,,Иде мали меца” и ,,Гусан”). 

Поред самосталног рада деца су имала прилику да посмарају часове других ученика и
добију увид у оно што их чека у даљем музичком образовању. Јако лепо су реаговала на
индивидуални тип наставе, где су показали вољу за рад током сваког часа. Оба детета су
показала велико интересовање за инструмент и самим тим пробудила иницијативу код
родитеља да им пруже све потребно како би наставили „путем музике”.

Извођач радионице
Александра Марковић

Б.2) Клавир
У школској 2016/17. години, музичку радионицу у класи Биљане Максимовић похађали

су ученици Пажиновић Ђурђија, Илић Магдалена, Јовановић Сара и Јеремић Вук.
Циљ  радионице  је  музичко  описмењавање  ученика,  увођење  у  свет  музике  на

поступнији начин и прилагођен млађем узрасту. На часовима који су одржавани два пута
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недељно, са ученицима су рађене музичке мелодије за певање и свирање, основе поставке
шаке,  правилног  седења  за  инструментом,  учење  нотног  текста,  музичких  ознака,
артикулације итд.  Ученици су свирали сами и уз пратњу професора, учећи да слушају
како себе тако и извођача поред себе, што је резултирало развоју слушног апарата. Такође,
имали су неколико јавних наступа на интерним часовима класе где су показали завидну
меморију  и  концентрацију.  У  раду  са  децом,  коришћен  је  уџбеник  нашег  познатог
педагога, Мирославе Лили Петровић – А и Б ниво.

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

Извођач радионице
Биљана Максимовић

Б.3) Гитара
Настава  за припремни разред из  гитаре одржавала се  два  пута  недељно,  уторком и

четвртком, са трајањем школског часа 30 минута. Циљ наставе је био развијање музичке
меморије код деце, као и упознавање самог инструмента, гитаре, начина свирања на њој,
као и да се пробуди заинтересованост за сам инструмент. 

У почетку, рад са ђацима у припремном разреду је подразумевао певање песмица за
лакше  увођење  у  музичку  меморију.  Деца  су  добијала  текст  песмица  које  су  учили
напамет, а на часу смо их певали уз пратњу гитаре. Обзиром да је час интерактиван, деци
је  временом  јачала  пажња,  те  су  постепено  упозната  и  са  основама  нотног  система.
Упозната су са самим инструментом (гитаром) и његовим деловима, обележавањем жица
и који тонови се налазе на којој жици и где се пишу у нотном систему. Деца су учила
правилно држање гитаре, као и правилан положај десне и леве руке, при чему је свако
дете имало прилику да држи гитару и уради основну поставку прстију, наравно уз помоћ
наставника, при чему је деци објашњено због чега је потребно да се гитара свира баш у
том положају  и  зашто је  положај  десне  и  леве  руке  важан за  квалитет  тона.  Ђаци  су
савладавали технику произвођења звука окидањем жица гитаре тирандо и апојандо. 

Пред тромесечје и полугодиште припремни разред је имао прилику да чије ученике
првог и другог разреда и самим тим да испрате и њихов напредак, чиме су мотивисани на
исто.  Деца су показивала радозналост, а најбитније је  да им се развијала љубав према
музичкој  уметности.  Сам  континуитет  њиховог  долажења  сматрам  да  указује  и  на
заинтересованост  њихових  родитеља,  којима  је  пружена  могућност  и  да  присуствују
часовима, уколико су то желели.

Извођач радионице
Цвијетин Трифковић
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6.6.3. Припремни разред

Од октобра 2016.  године па до маја  2017.  године 29 ученика узраста  седам и осам
година  похађало  је  и  успешно  савладало  предшколски  програм  Припремног  разреда.
Настава  је  реализована  у  два  часа  по  45  мин.  недељно  и  редовно  одржавана.  Након
вредног рада са музичким педагогом Светланом Ненезић, уследио је и први концерт 22.
12.  2016.  године  –  „Новогодишњи  концерт”,  који  је  изведен  у  сарадњи  са  Музичким
забавиштем. Публика је читав сат уживала у изведби дечијих и Божићних песама. 

У току другог полугодишта појачан је рад у областима: мелодике, музичке ортографије
и развоја хармонског слуха, због предстојећег пријемног испита у мају месецу. Вредни
ученици, заједно са својим музичким педагогом, спремили су и наступ за концерт одржан
19. 5. 2017. године.

На пријемни испит за први разред Основне музичке школе конкурисали су сви ученици
Припремног разреда 29. 05. 2017. године. 28 ученика је положило пријемни испит, док је
један ученик упућен да поново похађа Припремни разред.

Извештај припремила
Светлана Ненезић
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7. Реализација планова

7.1. Извештаји о раду стручних, руководећих, управних и 
саветодавних органа школе

7.1.1. Наставничко веће

У извештајном периоду реализовано је једанаест седница наставничког већа. Свим седницама и састанцима је руководио директор
школе а записнике водиле наставнице Душица Тимотић и Даница Рашковић. Наставничко веће се бавило следећим питањима:
 разматрање годишњег извештаја и годишњег плана рада школе
 усвајање годишњег распореда рада школе
 верификација извештаја одељењских већа и стручних актива на крају квалификационих 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
 информисање наставника и договор око реализације свих образовно- васпитних активности и јавне и културне делатности школе
 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

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

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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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  Расподела предмета – планирање рада

 Распоред часова редовне и блок наставе
 Планирање рада ОС и ОЗ у 2016/17. години
 Иницијално тестирање у свим разредима у СМШ
 Набавка уџбеника

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 9. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Разматрање и усвајање извештаја одељењских већа на крају првог класификационог пери-
ода

 Одређивање термина родитељских састанака

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 11. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ја
ну

ар  Разматрање и усвајање извештаја одељењског старешине који се односе на успех и влада-
ње ученика првог разреда на крају првог полугодишта

 Одређивање термина родитељских састанака

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
30. 1. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил

 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
 Разговор  директора и педагога, предметног наставника и  одељењског старешине са роди-

тељима ученика Л. М.
 Ускршњи распуст 13. 4 – 17. 4. 2107.
 Заказан родитељски састанак за април

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
12. 4 . 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ју
н

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

 Термин за поправни испит и припремну наставу из теорије музике  биће накнадно одре-
ђен, као и и термин полагања годишњег испита из хармонике

 Одређен термин за родитељске састанке – 27. 6. 2017.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
16. 6. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Светлана Дујаковић
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Табела 7.1.2–2: Извештај о раду Одељењског већа другог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 Усвојен распоред часова редовне и блок наставе, писмене провере знања, расподела пред-
мета

 Планирање рада ОС и ОЗ
 Иницијално тестирање

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 9. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класификационог пе-
риода, понашања ученика и дат предлог мера за побољшање.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 11. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

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 полугоди-
шту, извештај прослеђен помоћнику директора.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
30. 1. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

А
пр

ил  Извршена анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода и 
предложене мере за њихово побољшање. 

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
12. 4. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ју
н  Извршена анализа успеха и владања, реализације свих облика васпитно образовног рада, 

ангажовања ученика у слободним активностима,предложени ученици за похвале и награде

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
16. 6. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Тамара Милосављевић
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Табела 7.1.2–3: Извештај о раду Одељењског већа трећег разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

С
еп

те
м

ба
р

 Усвојен школски календар активности, распоред часова, дежурства ученика 
и наставника, као и верификација уписаних ученика у трећи разред СМШ.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 9. 2016.

Предлог плана усавршава-
ња наставника, програм 
такмичења, екскурзија и 
др. урађен у плану и про-
граму рада Стручног већа 
за теоретске музичке 
предмете.

Све активности
у потпуности 
реализоване

О
кт

об
ар  Дат план реализације редовне наставе, организација и планирање рада до-

датне и допунске наставе, избор ученика за такмичења на предлог предмет-
ног наставника.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Н
ов

ем
ба

р

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог класи-
фикационог периода, понашања ученика и дат предлог мера за побољшање.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
9. 11. 2016.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Д
ец

ем
ба

р

 Изабрани ученици за на предлог предметног наставника.
 Разматрене предложене мере за побољшање квалитета сарадње родитеља и 

наставника.

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 педагогу.

Чланови одељењ-
ског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
30. 1. 2017.

Све активности
у потпуности 
реализоване

А
пр

ил

 Извршена анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификацио-
ног периода и предложене мере за њихово побољшање. 

 Започет програм „Здрав и прав”, предлог за „Пролећни концерт” и уплата 
родитељске донације

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
12. 4. 2017.

„Пролећни кон-
церт”
Програм „Здрав
и прав”
Родитељска до-
нација

Све активности
у потпуности 
реализоване

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 109



7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано 
реализовано Нереализовано Оцена успе-

шности

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

 Термин за поправни испит и припремну наставу из Историје музике биће 
накнадно, у августу истакнут. 

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
16. 6. 2017.

Све активности
у потпуности 
реализоване

А
вг

ус
т  Извршена анализа успеха и владања након августовског поправног испитног 

рока.
 Припремљен план активности за почетак нове школске године.

Чланови оде-
љењског већа, 
директор, пе-
дагог

Седница
31. 8. 2017.

Све активности
у потпуности 
реализоване

Одељењски старешина
Николина Нинић

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

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано 

реализовано
Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р  Усвојен распоред часова редовне и блок наставе, писмене провере 

знања, расподела предмета
 Планирање рада ОС и ОЗ
 Иницијално тестирање
 Набавка уџбеника

Чланови одељењског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
9. 9. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Н
ов

ем
ба

р

 Извршена анализа резултата рада и владања ученика на крају првог 
класификационог периода, понашања ученика и дат предлог мера за 
побољшање.

Чланови одељењског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
9. 11. 2016.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ја
ну

ар

 Извршена анализа успеха и владања ученика на крају првог полугоди-
шта и предложене мере за њихово побољшање. Урађена еваулација 
свих облика наставе у првом полугодишту, извештај прослеђен помоћ-
нику директора.

Чланови одељењског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
30. 1. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване
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Одељењска већа СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано 

реализовано
Нереали-
зовано

Оцена успешно-
сти

А
пр

ил  Извршена анализа успеха и владања ученика на крају трећег класифи-
кационог периода и предложене мере за њихово побољшање. 

Чланови одељењског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
12. 4. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Ју
н

 Извршена анализа успеха и владања, успех на матурским испитима, 
реализације свих облика васпитно образовног рада, ангажовања уче-
ника у слободним активностима, предложени ученици за похвале и 
награде

Чланови одељењског већа, дирек-
тор, педагог

Седница
7. 6. 2017.

Све активности у 
потпуности реа-
лизоване

Одељењски старешина
Јадранка Обрадовић

7.1.3. Стручни активи

А) Стручни актив за развојно планирање
Актив за развојно планирање формиран је 27. 03. 2013. године, одлуком Школског одбора, за период 2013 – 2018.

Табела 7.1.3–1: Чланови Стручног актива за развојно планирање

Име и презиме Занимање Представник Улога у тиму

1. Снежана Стевановић мр виолине Наставника Председник

2. Милица Степановић Баба - Милкић дипл. музички педагог Директор Члан

3. Светлана  Веселиновић дипл. правник Родитеља Члан

4. Дејан Богојевић наставник разредне наставе Локалне заједнице Члан

5. Душица Тимотић дипл. музичар Наставника Члан

6. Николина Нинић дипл. музички педагог Наставника Записничар
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Име и презиме Занимање Представник Улога у тиму

7. Катарина Марковић ученик Ученичког парламента Члан

8. Виолета Огњеновић дипл. педагог Стручне службе Члан

Табела 7.1.3–2: Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање за школску 2016/17. годину

Планиране активности Време рела-
изације

Носиоци активно-
сти Начин реализације Евалуатор 

плана

 Састанак СА за РП поводом израде акционог плана РП за текућу 
школску годину

 Израда плана рада стручног актива за текућу школску годину
Септембар

Чланови СА за РП 
– председник СА  Састанке заказује председник СА за РП на иницијативу 

директора школе;
 У оквиру актива свако добија своје задатке чија се реше-

ња обједињују на састанцима
 Директор школе извештава органе школе о раду СА за 

РП, реализованим активностима и плановима за даље

Директор 
школе

 Евалуација реализованих активности предвиђених планом рада;
 Израда годишњег извештаја о реализацији акционог плана РП.

Јун
Чланови СА за РП 
– директор

 Предлог акционог плана РП за наредну школску годину Август
Чланови СА за РП 
– директор

Председник Стручног актива за развојно планирање
мр Снежана Стевановић

Б) Стручни актив за развој школског програма
У току школске 2016/ 2017 године стручни актив за развој  школског програма чинили су:

 Милица Продановић, шеф Стручног већа из области предмета одсека клавира – координатор
 Сузана Радовановић – Перић, директор школе
 Славиша Јездимировић, помоћник директора школе
 Виолета Огњеновић, педагог школе
 Светлана Дујаковић, шеф Стручног већа из области предмета општеобразовне наставе СМШ
 Милица Степановић Баба-Милкић, шеф Стручног већа из области предмета теоретског одсека
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Стручни активи

 Снежана Стевановић, шеф Стручног већа из области предмета одсека гудача
 Владимир Обрадовић, шеф Стручног већа из области предмета одсека хармонике
 Милош Поповић, шеф Стручног већа из области предмета одсека гитаре
 Александар Буркерт, шеф Стручног већа из области предмета одсека дувача и соло певача
 Даница Рашковић, координатор ИО Лајковац

Имајући у виду чињеницу да је ове године једна од области вредновања у МШ „Живорад Грбић“ била и  Школски програм, рад стручног
актива за развој школског програма  је био у тесној вези са радом тима за самовредновање. Стручни актив за развој школског програма  се
у току школске 2016/2017 године  бавио и  следећим задацима:
1. Анализа  реализације иницијалног процењивања у школи
2. Праћење реализације планова додатне и допунске наставе
3. Праћење реализације плана учешћа на такмичењима на нивоу целе школе
4. Праћење реализације плана концертне активности школе
5. Праћење реализације огледних и угледних часова на нивоу школе
6. Праћење реализације плана Сарадње  са осталим образовним институцијама у граду у циљу унапређивања образовно – васпитног 

процеса у школи
7. Праћење реализације плана Сарадње са музичким школама у окружењу и региону
8. Праћење реализације плана сарадње  са музичким академијама у виду реализације „мaster class“ програма  универзитетских професора

намењених ученицима и наставницима школе
9. Анализа  успеха  на републичком такмичењу музичких школа Србије и фестивалу музичких  и балетских школа Србије
10.Праћење реализације плана  такмичења у организацији школе
11.Aнализа заинтересованости ученика завршних разреда ОМШ  заупис у средњу музичку школу и предузимање мера за пораст 

интересовања
12.Израда плана понуде слободних активности – секција ученицима средње музичке школе
13.Покретање одсека Српско традиционално певање

Директор школе
Сузана Радовановић Перић
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7.1.4. Стручна већа за област предмета (одсеци)

А) Стручно веће из области предмета одсека клавира

Табела 7.1.4–1: Извештај о раду Стручног већа из области предмета одсека клавира

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена успе-

шности

А
вг

ус
т

 Спискови ученика по класама и разредима передати директору школе
 Отворене матичне књиге за ученике првог разреда ОМШ
 План набавке предат директору школе
 Израђен план реализације додатне и допунске наставе
 Дефинисани образовни стандарди и критеријуми оцењивања на нивоу 

одсека
 Одржани активи 25. и 29. августа

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора, педа-
гог, шеф ра-
чуноводства

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 измене распореда ча-
сова индивидуалне 
наставе због промене 
распореда теоретских
предмета

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

С
еп

те
м

ба
р

 Израђен оквирни план распореда интерних часова, преслушавања за јав-
не часове, смотри и годишњих испита као и школског такмичења

 Усвојен план сарадње са друштвеном средином
 Реализован договор око израде и достављања месечних планова
 Одржан актив 23. септембра

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 измене распореда ча-
сова индивидуалне 
наставе због промене 
распореда теоретских
предмета

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

О
кт

об
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу 
наставницима у наредном периоду

 Месечни планови су благовремено реализовани
 Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког чла-

на Већа

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Јавни час клавирског 
одсека биће реализо-
ван у новембру

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 реализо-
вано Нереализовано Оцена успе-

шности

Н
ов

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима учени-
ка током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређење квалитета рада у 
наредном периоду

 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања уче-
ника

 Месечни планови су благовремено реализовани
 Договарена сарадње са проф. Наташом Митровић 
 Одржан актив 04. новембра
 Јавни час клавирског одсека одржан 04. новембра у Свечаној сали школе
 Списак ученика за Јавни час клавирског одсека објављен  на огласној та-

бли одсека
 Списак ученика за Јавни час одсека предат директору школе

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Јавни час клавирског 
одсека, који је плани-
ран за претходни, 
успешно је реализо-
ван у овом месецу.

 Јавни час школе није 
реализован у овом 
месецу

 Сарадња са проф. На-
ташом Митровић 
биће реализована у 
фебруару

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

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Списак тачака за Новогодишњи концерт клавирског одсека објављен на 
огласној табли школе

 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије ученика
 Извештај о одржаној СМОТРИ објављен  на огласним таблама школе
 Извештај о попису инструмената и нотног материјала достављен шефу 

рачуноводства школе
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Одржан актив 01. децембра
 Новогодишњи концерт клавирског одсека одржан 26. децембра
 Списак ученика за Новогодишњи концерт клавирског одсека објављен на 

огласној табли одсека
 Списак ученика за Новогодишњи концерт предат директору школе
 Реализовано учешће на Клавирском такмичењу „Славенски”
 Постигнути резултати ученика на Клавирском такмичењу „Славенски” об-

јављени су на огласној табли школе, а Извештаји достављени помоћнику 
директора и директору школе

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора, педа-
гог и шеф 
рачновод-
ства

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Извештај ментора о 
праћењу наставника 
приправника није до-
стављен, а самим тим 
ни разматран

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване.
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализо-
вано Нереализовано Оцена успе-

шности

Ја
ну

ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Списак ученика који ће учествовати у концерту и осталим активносима 
везаним за прославу Св. Саве предат директору школе

 Извештај о резултатима провере знања унет је у Свеску одсека
 Одржан актив 18. јануара
 Месечни планови су благовремено реализовани

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Имајући у виду да је  
списак уџбеника пот-
пуно исти као у прет-
ходној школској годи-
ни, ово питање није 
разматрано.

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

Ф
еб

ру
ар

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима учени-
ка током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада
у наредном периоду

 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу 
наставницима у наредном периоду

 Месечни планови су благовремено реализовани
 Све законске промене су унете у педагошку документацију сваког члана 

Већа
 Реализовано учешће ученика на Међународном такмичењу „Јенко” у Београ-

ду
 Извештај о успеху на такмичењу „Јенко” објављен на огласној табли одсека 

и достављен помоћнику директора и директору школе 
 Одржан актив 13. фебруара
 Реализовање сарадња са проф. Наташом Митровић уз избор ученика који 

ће са њом радити

чланови 
већа, дирек-
тор, педагог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Ученици клавирског 
одсек анису узели 
учешће на Такмичењу
„Бинички” у Београду.

 Јавни час школе није 
одржан.

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 реализо-
вано Нереализовано Оцена успе-

шности

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Јавни час клавирског одсека одржан је 27. марта
 Списак тачака за Јавни час клавирског одсека објављен на огласној табли 

школе
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Реализовано учешће на Мешународном такмичењу „Михајло Вукдраго-

вић” у Шапцу
 Извештај о успеху ученика на такмичењу у Шапцу објављен на огласној 

табли одсека и достављен помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Ученици клавирског 
одсек асу учествовали
на Међународном 
такмичењу у Сремској
Митровици

 Резултати постигнути 
у Сремској Митрови-
ци су објављени на 
огласној табли одсека
и достављени помоћ-
нику директора и ди-
ректору школе.

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

А
пр

ил

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима учени-
ка током предходног периода

 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада
у наредном периоду

 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу 

наставницима у наредном периоду
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Ученици клавирског одсека су узели учешће на Републичком такмичењу 

ЗМБШС и на Фестивалу МШ „Петар Стојановић” у Убу
 Извештај о успеху ученика на такмичењима објављен на огласној табли од-

сека и достављен помоћнику директора и директору школе

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Термини годишњих 
испита биће одређени
почетком маја

 Предлог фондова на-
ставника за следећу 
школску годину биће 
предат директору по-
четком маја

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 реализо-
вано Нереализовано Оцена успе-

шности

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен

у Свеску одсека
 Месечни планови су благовремено реализовани
 Ученици клавирског одсека су узели учешће на такмичењима у Зрењани-

ну и Београду
 Извештај о постигнутом успеху ученика на такмичењима објављен на 

огласној табли одсека и достављен помоћнику директора и директору школе

 Одржан актив 5. маја
 Јавни час клавирског одсека одржан 16. маја

Списак ученика за Јавни час клавирског одсека објављен на огласној табли 
одсека и достављен директору школе

чланови 
већа, дирек-
тор, помоћ-
ник дирек-
тора, педа-
гог и секре-
тар школе

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Одређени термини 
годишњих испита, а 
списак достављен по-
моћнику директора и 
секретару школе

 Предлог фондова на-
ставника предат ди-
ректору школе

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

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних зада-
така

 Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за
упис у ОМШ

 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсе-
ка

 Школско такмичење одржано је 07. јуна у Свечаној сали школе
 Извештај о Школском такмичењу клавириста објављен на огласним табла-

ма школе и достављен помоћнику директора школе
 Реализовани сви планирани годишњи испити

чланови 
већа, дирек-
тор, помо-
шник дирек-
тора и педа-
гог

седнице, 
консултаци-
је, договори, 
састанци

 Имајући у виду да 
није било пријавље-
них кандидата за кла-
вирски одсек СШ, 
пријемна комисија 
одсека није ни фор-
мирана

 Годишњи концерт од-
сека није реализован

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

Шеф Стручног већа
Милица Продановић
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Б) Стручно веће из области предмета одсека гудача

Табела 7.1.4–2: Извештај о раду Стручног већа из области предмета одсека гудача

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена 
успешности

С
еп

те
м

ба
р

 4. 11. и 18. 9. 2016. г. одржани састанци стручног актива
 Расподела ученика по класама
 Утврђивање распореда по кабинетима и сменама
 Упознавање са неопходном документацијом за школску 2016/17. г. 
 Усвојен план активности одсека
 Дати предлози за стручно усавршавање
 Распоређени корепетитори по класама
 Изабрани родитељи за савет родитеља
 14. 9. - Наступ оркестра „Феникс” у Бранковини поводом доделе „На-

граде Љубе Ненадовића”
 22 – 24. 9. Путовање и наступ оркестра „ Феникс” и ученица Тијане Па-

вловић 4. р. ОМШ и Ање Крунић 4. р. ОМШ на „Пика” фестивалу у Ве-
лењу (Словенија)

  26. 9 . Наступ ученика 1. и 2. разреда гудачког одсека на Промотивним
концертима за будуће полазнике Припремног разреда

 Стручни ак-
тив гудачког 
одсека

 Педагог шко-
ле

 Директор 
школе

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Измена распореда часова због 
промене распореда теоретске 
наставе

 Није компле-
тирана неоп-
ходна доку-
ментација за 
школску 
2016/17. г. 

Делимично 
успешна

О
кт

об
ар

 1. 10. 2016. г. одржана техничка смотра ученика средње школе
 Интерне часове класа одржали професори . С. Стевановић, Верица Ја-

ковљевић и Даница Рашковић
 24. 10. Наступ Тијане Павловић и Анжелине Николић на Концерту при-

јатељства у МШ „Ђорђевић” у Београду (класа Д. Рашковић)
 28. 10. Наступ квартета „Живорад Грбић” у Народном музеју поводом 

отварања изложбе посвећене Ани Франк

 Стручни ак-
тив гудачког 
одсека и уче-
ници средње 
школе

 Трио Пасио-
не (Никола 
Тодоровић, 
Јана Рашић и 
Катарина 
Марковић)

 Ум. руково-
дилац Дани-
ца Рашковић

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерт Добродошлице – наступ 
триа Аморосо, Ангелине Новако-
вић и Славице Крстић и триа 
МиСС

 26. 10. Наступ Софије Живић 
(класа А. Новаковић), Јелисавете 
Савић (класа М. М. Стојковић) и 
оркестра Феникс (диригент С. 
Стевановић)

 27. 10. Концерт триа Аморосо у 
центру за културу

 29. 10. Концерт дуа виолина
 „ Процес” (Мина Младеновић и 

Ангелина Новаковић)

 Уџбеници 
који су нару-
чени за 
2016/17. г. 
стигли у не-
потпуном 
броју

Успешна

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 119



7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена 
успешности

Н
ов

ем
ба

р

 3. 11. одржана смотра ученика СМШ
 Сви професори гудачког одсека одржали интерне часове класа
 8. 11. Трио Пасионе (класа Д. Рашковић) и гудачки оркестар Феникс 

(ум. руководилац С. Стевановић) наступили на концерту поводом про-
славе Дана просветних радника у свечаној сали наше школе

 23. 11. Наступ оркестра Феникс на концерту Ваљевци Београду у Дому 
војске у Београду, у организацији Друштва Ваљевци из Београда и Гра-
да Ваљева

 24. 11. Концерт ученика гудачког одсека и камерне музике Трагом 
златних степеница у ваљевској Гимназији

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

 28. 11. Концерт триа Аморосо у 
Центру за културу

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

Успешна

Д
ец

ем
ба

р

 1. 12. одржан састанак Стручног већа
 8. 12. . Промотивни концерт гудачког одсека за будуће средњошколце
 11. 12. Наступ квартета Принцес и триа Пасионе у Центру за културу
 12. 12 – Наступ оркестра Феникс са оркестром МШ Ј. Корушки из Веље-

ња / Словенија) на концерту Блиски сусрет музикалне врсте
 Интерни часови класа
 Промотивни концерт ученика 1. разреда гудачког одсека средње му-

зичке школе у музеју
 Новогодишњи концерт ученика гудачког одсека ОМШ у Гимназији
 24. 12. Новогодишњи концерт ученика 1. р. ОМШ у Великој сали музич-

ке школе
 29. 12. Новогодишњи концерт школе на коме је наступила класа камер-

не музике Д. Рашковић, професорке В. Јаковљевић, Ангелина Новако-
вић, М. М. Стојковић са ученицима Н. Гаврић, Б. Вујић и Ј. Савић, Небој-
ша Тимотић са Милошем Поповићем

 25. 12. Техничке смотре

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Директор 
школе

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

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

Изузетно 
успешна

Ја
ну

ар

 20. 1. Састанак Стручног већа
 27. 1. 2016. г. Светосавски концерт на коме су наступили Јана Петраше-

вић (класа А Новаковић), Николина Маџаревић (класа С. Стевановић)
 Интерни часови класа
 Родитељски састанци

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

 Смотра уче-
ника гудач-
ког одсека 
СМШ због 
бројних на-
ступа

Веома 
успешна
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена 
успешности

Ф
еб

ру
ар

 14. 2. Састанак стручног актива
 26. 2. Преслушавање ученика за Фестивал МШ у Зрењанину. Наступило

5 ученика гудачког одсека (Иван Томић, Софија Тофиловски, Николина
Маџаревић, Ивона Андрић, Анђелина Николић, Тијана Павловић)

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

 Техничка 
смотра уче-
ника средње 
школе

Успешна

М
ар

т

 8. 3. Састанак Стручног већа
 Интерни часови класа професора гудачког одсека
 Преслушавања такмичара из класе С. Стевановић, Д. Рашковић, Љ. Јо-

вановић, Н. Тимотић, А. Новаковић
 21. 3. Наступ оркестра Феникс на свечаној академији поводом просла-

ве града Ваљева
 27. 3. Концерт класе камерне музике Д. Рашковић у Гимназији
 23. 3. Такмичење гудача у Бачкој Тополи (наступиле Јасмина Филић, 

Емилија Крунич и Анђелина Николић из класе Д. Рашковић)
 24. 3. Наступ квартета Принцес поводом отварања изложбе у галерији 

Трнавац
 31. 3. Наступ ученика из класе А. Новаковић и Д. Рашковић на такмиче-

њу Славенске музике у Руском Дому и на Републичком такмичењу ка-
мерне музике у Београду. 

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

 8. 3. Концерт триа МиСС у Осечи-
ни

 15. 3. Концерт виолиниста, пред-
ставника на такмичењу у Шапцу 
из класе Снежане Стевановић

 29. 3. Концерт Софије Живић 
(класа А. Новаковић) у Народном 
музеју

 Техничка 
смотра уче-
ника средње 
школе

Веома 
успешна

А
пр

ил

 2. 4. Наступ ученика из класе В. Јаковљевић, Љиљане Јовановић, Н. Тим-
тић и С. Стевановић на такмичењу гудача у Шапцу. 

 9. 4. Наступ ученика уз класе А. Новаковић и Д. Рашковић на републич-
ком такмичењу у Београду

 11. 4. Ускршњи концерт победника у Центру за културу. Наступили ор-
кестар Феникс и трио Пасионе

 26. 4. Наступ квартета Принцес у галерији Трнавац поводом отварања 
изложбе

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Концерти, 
пробе, 
припрема 
ученика за
такмиче-
ња. 

 12. 4. Концерт триа МиСС у Мо-
дерној галерији

 8. 4. Наступ оркестра Феникс на 
концерту Јоване Којић у Гимнази-
ји

 13. 4. Концерт Трагом Златних 
степеница у културном центру 
Град у Београду у оганизацији 
наше школе и Амбасаде краље-
вине Холандије. Наступили Анђе-
лина Николић, Јелисавета Савић, 
Николина Гаврић и гудачки орке-
стар Феникс

 Техничка 
смотра уче-
ника средње 
школе због 
великог броја
активности у 
оквиру којих 
су били анга-
жовани

Изузетан и 
несвакида-
шње успе-
шан период
у раду гу-
дачког од-
сека
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена 
успешности

М
ај

 Припрема и учешће у организацији фестивала гудача Златне степени-
це

 Припрема наступа ученика поводом прославе Дана Школе
 Састанак Стручног већа на коме је уприличен избор за најуспешнијег 

професора и ученика гудачког одсека. Изабрана је Даница Рашковић и
Јана Рашић, ученица 4. р. СМШ

 Интерни часови класа
 9. 5. Наступ оркестра Феникс и класе камерне музике Д. Рашковић по-

водом гостовања делегације из Пфафенхофена у нашој школи
 10. - 31. мај – учешће матураната гудачког одсека на Концертима мату-

раната у Модерној галерији
 18. мај Наступ оркестра Феникс и дуа Живорад Грбић на Свечаној Ака-

демији поводом Дана Школе
 26. – 28. мај – Фестивал Гудача Златне Степенице
 28. мај – Наступ Вука Стевановића (класа С. Стевановић) на завршном 

концерту фестивала Златне Степенице
 29 . и 30. 5. Концерти у подне – промотивни концерти за будуће прва-

ке)наступили ученици 1. и 2. разреда ОМШ из класа В. Јаковљевић и Д. 
Рашковић

 29. 5. Завршни испит за ученике 6. разреда

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Директор 
школе

 Колектив 
школе

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти
 Наступи 

36 учени-
ка

 Гудачког 
одсека на 
такмичењу
Златне 
степенице 

 20. – 24. 5. У сусрет златним сте-
пеницама - концерти представ-
ника на Златним степеницама из 
класе Милене Мартинов Стојко-
вић, Данице Рашковић, Ангелине 
Новаковић, Верице Јаковљевић, 
Љиљане Јовановић и Снежане 
Стевановић

 30. 5. Концерт Митра Јовановића 
(класа С. Стевановић) у Гимнази-
ји

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

Изузетан и 
несвакида-
шње успе-
шан период
у раду гу-
дачког од-
сека
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности Начин рада Непланирано реализовано Нереализовано Оцена 
успешности

Ју
н

 1. 6. Концерти у подне за ученике 2. р. ОШ
 1. 6. Састанак Стручног већа
 1. 6. и 2. 6. Школско такмичење гудача
 2. 6. Пријемни испит за Средњу школу
 3. 6. Пријемни испит за средњу школу
 5. и 6. 6 Матурски испити Јане Рашић и Митра Јовановића (класа С. 

Стевановић) и Војислава Живића (класа А. Новаковић)
 7. и 8. 6. Годишњи испит за ОМШ
 13. и 14. 6. Годишњи испит за СМШ
 16. 6. Састанак сручног актива због анализе успеха и рада на педаго-

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

успеха ученика
 25. 6. Предавање педагошке документације педагогу и директору шко-

ле на увид
 27. 6. Родитељски састанци

 Стручно веће
гудачких ин-
струмената

 Ученици гу-
дачког одсе-
ка

 Седнице, 
састанци, 
консулта-
ције

 Концерти

 1. 6. Солистички концерт Јане Ра-
шић (класа С. Стевановић) у Гим-
назији

 6. 6. Наступ гудачког оркестра 
Феникс на слави Ваљевске Пива-
ре

 1. 6. Наступ Анђелине Николић и 
Тијане Павловић (класа Д. Рашко-
вић) на отварању Арт Феста у 
Центру за културу

 26. и 3. 6. Наступ Николине Ма-
џаревић и Јане Рашић (класа С. 
Стевановић) на Арт Фесту у музе-
ју завичајних писаца

 23. 6. Концерт триа Аморосо у 
Центру за Културу

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

Успешна

Ју
л  распуст

А
вг

ус
т

 Распуст
 18. 8. Планиран састанак Стручног већа

 распуст

Шеф Стручног већа
мр Снежана Стевановић
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В) Стручно веће из области предмета одсека дувача и соло певача

Стручно веће дувачко-певачког одсека у школској 2016/17. години чине:
 Александар Буркерт, настваник флауте – шеф дувачког одсека
 Слободанка Васиљевић Љујић, настваник флауте
 Невена Николић, настваник флауте
 Жељко Русиновић, настваник кларинета
 Александар Стајић, настваник саксофона
 Теодора Пешев Ђурђевић, настваник соло певања
 Бојан Величковић, настваник соло певања
 Ђорђе Маринковић, настваник флауте
 Вук Станковић, настваник трубе

Табела 7.1.4–3: Извештај о раду Стручног већа из области предмета одсека дувача и соло певача

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима за школску 2016/17. годину передати директору 
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 рачуно-
вод-ства,
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 на-

редном 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. 
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

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 перио-

ду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања ученика
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 14 смотра младих 
талената Ср. Кар-
ловци, 5-6. 11. 
2016.

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 рачуно-
вод-ства
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 3 Флаутистичко 
такмичење Ј. Сла-
венски Београд, 
15-17. 12. 2016.

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

Ја
ну

ар

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

Св. Саве предат директору школе
 Извештај о резултатима провере знања 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 предходног 

периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном перио-

ду
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у на-

редном 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

 19 међународни 
сусрети флаутиста 
Тахир Куленовић –
Ваљево, 24-26. 02. 
2017,

Планиране ак-
тивности су 
веома успе-
шно реализо-
ване. 
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Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Међународно так-
мичење дувача 
,,Даворин Јенко”, 
Бгд . 10-11. 03. 
2017. 

 Републичко такми-
чење муз. и балет-
ских школа Србије 
за 2017, 25. 03. - 
09. 04. 2017. 

Планиране ак-
тивности су 
реализоване и 
преко очеки-
вања. 

А
пр

ил

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

периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном перио-

ду
 Припремљен и реализован наступ на Републичком такмичењу у Београду. Извештај о успеху 

јавно приказан на огласним табалама школе
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у на-

редном 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

 14. такмичење дрв. 
дувача Пожаревац,
20-23. 04. 2017. 

 Dutch internacional 
Flute Competition, 
Холандија – 
Itervort, 19-22. 04. 
2017. 

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване. 

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Ученици дувачког одсека узели учешће у екипи школе на Фестивалу музичких школа Србије
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Усвојена стратегија промовисања учења дувачких инструмената потенцијалним будућим уче-

ницима 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

 Музички фестивал 
– Уб, 24-29. 05. 
2017

 Интернационално 
музицко такмиче-
ње Букурешт-Си-
биу Румунија, 13-
20мај 2017. 

 Фестивал муз. 
школа Србије Зре-
њанин, 8-13. 05. 
2017. 

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 реали-
зовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Чланови који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ и СМШ обавестили су 

Актив о одзиву кандидата на пријемном испиту за дувачке инструменте
 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Охридски Бисери 
Охрид –Македони-
ја, 16. 07-21. 07. 
2017. 

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

Ју
л Нису планиране никакве активности за овај период. 

А
вг

ус
т Извештај о остварености плана рада Стручног већа за овај период ће бити презентован у Анексу Годишњег извештаја о раду школе. 

Шеф Стручног већа
Александар Буркерт
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7. Реализација планова

Г) Стручно веће из области предмета одсека хармонике

Табела 7.1.4–4: Извештај о раду Стручног већа из области предмета одсека хармонике

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реа-
лизовано Нереализовано Оцена успе-

шности

С
еп

те
м

ба
р

 Спискови ученика по класама и разредима за школску 2016/17. годину передати ди-
ректору 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 рачуно-
вод-ства,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Израђен план реа-
лизације додатне и
допунске наставе.

 Израђен оквирни 
план распореда 
интерних часова, 
преслушавања за 
јавне часове, смо-
три и годишњих 
испита

 Усвојен план са-
радње са друштве-
ном средином

Планиране ак-
тивности су ре-
ализоване 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 наставници-

ма 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 ве-
ома 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 наред-

ном периоду
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу проверу знања ученика
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 У Свеску одсека 
унети статистички 
подаци о успеху и 
резултатима уче-
ника током пред-
ходног периода

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 реа-
лизовано Нереализовано Оцена успе-

шности

Д
ец

ем
ба

р

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
 Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије ученика
 Извештај о попису инструмената и нотног материјала достављен шефу рачуноводства

школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
шеф рачуно-
вод-ства
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.

Ја
ну

ар

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

прославу Св. Саве предат директору школе
 Извештај о резултатима провере знања унесен у Свеску одсека
 Списак са предлогом уџбеника и литературе за наредну школску годину предат пе-

дагогу школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.

Ф
еб

ру
ар

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

предходног периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наред-

ном периоду
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставници-

ма 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

 На такмичења хар-
моникаша у Новом
Кнежевцу и Бео-
граду (МШ „Бинич-
ки”) нико од на-
ставника није во-
дио своје ђаке

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.

М
ар

т

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Извештај о успеху на такмичењу у Београду (МЕХФЕСТ) и Лозници јавно приказан на 

огласним таблама школе
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Припремљен и 
реализован на-
ступа на такми-
чењу хармони-
каша Београдк-
си фестивал 
хармонике. Из-
вештај о успеху 
јавно приказан 
на огласним та-
балама школе

Планиране ак-
тивности су ре-
ализоване и 
преко очекива-
ња.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реа-
лизовано Нереализовано Оцена успе-

шности

А
пр

ил

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

предходног периода
 Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наред-

ном периоду
 Припремљен и реализован наступ на Републичком такмичењу у Београду. Извештај о

успеху јавно приказан на огласним табалама школе
 Списак тачака за јавни час школе предат директору школе
 Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставници-

ма 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

 Припремљен и 
реализован на-
ступа на такми-
чењу хармони-
каша у Источ-
ном Сарајеву.

 Наступи на так-
мичњима хармо-
никаша у Крагујев-
цу и Убу нису ре-
злизовани јер нико
од наставника није 
водио своје учени-
ке на исте.

Планиране ак-
тивности су 
успешно реа-
лизоване.

М
ај

 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
 Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
 Извештај о успеху на такмичењу хармникаша у Смедереву и Угљевику су јавно прика-

зани на огласним таблама школе
 Ученици одсека хармонике узели учешће у екипи школе на Фестивалу музичких шко-

ла Србије
 Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
 Усвојена стратегија промовисања учења хармонике потенцијалним будућим учени-

цима 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

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реа-
лизовано Нереализовано 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 обаве-

стили су Актив о одзиву кандидата на пријемном испиту за хармонику
 Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
 Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
 Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

 Наступи на так-
мичњима хармо-
никаша у Смеде-
ревској Паланци 
нису резлизовани 
јер нико од настав-
ника није водио 
своје ученике на то
такмичење

Планиране ак-
тивности су ве-
ома успешно 
реализоване.

Ју
л Нису планиране никакве активности за овај период.

А
вг

ус
т Извештај о остварености плана рада Стручног већа за овај период ће бити презентован у Анексу Годишњег извештаја о раду школе.

Шеф Стручног већа
Владимир Обрадовић
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7. Реализација планова

Д) Стручно веће из области предмета одсека гитаре

Табела 7.1.4–5: Извештај о раду Стручног већа из области предмета 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 предати директору школе.
2)Отворене матичне књиге за ученике првог разреда омш.
3)План набавке предат директору школе.
4)Израђен план додатне и допунске наставе.
5)Израћени образовни стандарди на нивоу одсека.
6)Израђен оквирни план распореда интерних часова, преслушавања за 

јавне часове, смотре и годишње испите.
7)Усвојен план сарадње са друштвеном средином. 
8)Списак тачака за јавни час школе предат директору школе.
9)Месечни планови предати педагогу.

1)Чланови већа
2)Чланови већа и 

секретар школе
3)Чланови већа
4)Чланови већа и 

педагог школе
5)Чланови већа
6)Чланови већа
7)Чланови већа и 

педагог школе
8)Чланови већа
9)Чланови већа

1)Састанак
2)Договори
3)Договори
4)Састанак
5)Договори
6)Састанак
7)Састанак
8)Договори
9)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 
задатака.

2)Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње 
међу наставницима у наредном периоду.

3)Списак тачака за јавни час предат директору школе.
4)Месечни планови предати педагогу школе.
5)Све законске промене су у унете у педагошку документацију сваког 

члана.

1)Чланови већа и 
директор школе

2)Чланови већа
3)Чланови већа
4)Чланови већа
5)Чланови већа и 

педагог школе

1)Састанак
2)Састанак
3)Договори
4)Састанак
5)Састанак

1)Успешно реализовано 
2)Делимично успешно 

реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)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

Н
ов

ем
ба

р

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака.

2)У свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника током претходног периода, сваки ученик понаособ проанализи-
ран и размењена мишљења чланова већа као и упутство за даљи рад са
ученицима. 

3)Донете мере о превазилажењу проблема унапређивања квалитета 
рада у нареденом периоду.

4)Договорена сарадња са професорима на академији семинар и концерт
Мр Зорана Крајишника 

1)Чланови већа
2)Чланови већа и 

директор школе
3)Чланови већа
4)Чланови већа

1)Састанак
2)Састанак
3)Договори
4)Састанак

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

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)успешно реализовано

Д
ец

ем
ба

р

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака.

2)Усвојен извештај ментора о праћењу рада наставника приправника. 
3)Веома успешан наступ ученика одсека гитаре наше школе, извештај о 

успеху јавно приказан на огласним таблама школе.
4)Списак тачака за концерт предат директору школе. 
5)Месечни планови предати педагогу школе.

1)Чланови већа
2)Чланови већа
3)Директор школе
4)Чланови већа

1)Састанак
2)Састанак
3)Састанак

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

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

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

Ја
ну

ар

1)Донете мере о превазилажењу прблема у реализацији планираних за-
датака.

2)Списак ученика који су приступили полугодишњој смотри предат ди-
ректору школе, унет у свеску одсека, смотра успешно протекла.

3)Списак ученика који су прошли преслушавање предат директору шко-
ле а сви чланови Стручног већа упознати о којој деци се ради и какви 
су утисци преслушавања. 

4)Месечни планови предати педагогу школе.

1)Чланови већа
2)Чланови већа
3)Чланови већа
4)Чланови већа 

1)Састанак
2)Договори 
3)Договори
4)Састанак

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

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

Ф
еб

ру
ар

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака.

2)У свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника током претходног периода, првог полугодишта. Сви ученици за-
вршили прво полугодиште са позитивним успехом, без проблема са 
изостанцима.

3)Извештај о успеху на такмичењу јавно приказан на огласним таблама 
школе, успешан наступ ученика, и запажени резултати.

4)Месечни планови успешно завршени, предати педагогу школе

1)Чланови већа
2)Чланови већа
3)Директор школе
4)Чланови већа

1)Састанак
2)Састанак
3)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)Извештај о резултатима ученика јавно приказан на огласним таблама 
школе.

3)Месечни планови проверени и предати педагогу школе.

1)Чланови већа
2)Чланови већа
3)Чланови већа

1)Састанак
2)Договори 
3)Састанак

 Припрема тачака 
за јавни час школе.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано 

А
пр

ил

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака.

2)У свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима уче-
ника током претходног периода.

3)Извештај о успеху на такмичењу јавно приказан на огласним таблама 
школе, ученици остварили запажене резултате. 

4)Списак тачака предат директору школе
5)Школско такмичење гитаре одржано 28. 4. 2017.

1)Чланови већа
2)Чланови већа Ди-

ректор школе
3)Чланови већа
4)Чланови већа
5)Чланови већа
6)Чланови већа

1)Састанак
2)Састанак
3)Договори
4)Договори
5)Састанак
6)Договори

1)Успешно реализовано
2)Успешно рерализовано
3)Успешно реализовано
4)успешно реализовано
5)успешно реализовано

М
ај

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних 
задатака.

2)Успешно реализован и одржан огледни час у оквиру одсека
3)Термини годишњих испита објављени на огласним таблама школе.
4)Усвојена стратегија промовисања учења и свирања инструмента уче-

ника гитаре, будућим ученицима првог разреда Музичке школе
5)Испит обављен у предвиђеном року сви ученици завршног разреда 

успешно положили испит,завршили омш, статистички подаци унети у 
свеску

6)Објављени резултати ученика гитаре која је наступала на фестивалу 
музичких школа и остварила запажен резултат 

1)Чланови већа
2)Чланови већа Пе-

дагог школе
3)Директор школе
4)Чланови већа
5)Чланови већа 
6)Директор школе
7)Чланови већа 
8)Чланови већа
9)Чланови већа

1)Састанак
2)Састанак
3)Састанак
4)Састанак
5)Договор
6)Састанак
7)Састанак

 Анализа рада на-
ставника приправ-
ника.

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано
5)Успешно реализовано
6)успешно реализовано
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано реали-

зовано
Нереали-
зовано Оцена успешности

Ју
н

1)Донете мере о превазилажеу проблема у реализацији планиран их за-
датака.

2)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комиси-
је за упис у ОМШ

3)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комиси-
је у СМШ

4)Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у свеску од-
сека. Сви ученици који су приступили годишњем испиту завршили 
школску годину са позитивним успехом осим Миливојевић Вање уче-
ника четвртог разреда који је има негативну из гитаре и понавља ра-
зред.

1)Чланови већа
2)Чланови већа
3)Чланови већа
4)Чланови већа
5)Чланови већа
6)Чланови већа 
7)Директор школе

1)Састанак
2)Састанак
3)Састанак
4)Састанак
5)Састанак

1)Успешно реализовано
2)Успешно реализовано
3)Успешно реализовано
4)Успешно реализовано

Шеф Стручног већа
Милош Поповић
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7. Реализација планова

Ђ) Стручно веће из области предмета теоретског одсека

Табела 7.1.4–6: Извештај о раду Стручног већа из области предмета теоретског одсека

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

5)Спискови ученика по класама и разредима передати директору школе
6)Отворене матичне књиге за ученике првог разреда СМШ и Дневници рада
7)План набавке предат директору школе
8)Израђен план реализације додатне и допунске наставе, ЧОС-а, Отворених врата, слободних актив-

ности, Музичког забавишта и Прирпемног разреда.
9)Израђен план реализације писмених вежби, писмених задатака, тестова и провера знања

10)Усвојени термини одржавања Стручних већа за теоретске предмете
11)Дефинисани образовни стандарди на нивоу одсека
12)Израђен оквирни план јавних наступа хора ОМШ и СМШ, Музичког забавишта, Припремног разре-

да, Провера знања, Школског такмичења, као и осталих такмичења.
13)Усвојен план сарадње са друштвеном средином
14)Резултати и успех матураната СМШ са пријемних испита на ФМУ предати Директору Школе
15)Месечни планови предати педагогу школе
16)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у Музичко забави-

ште и Припремни разред и извршен упис ученика
17)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

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

периоду
3)Месечни планови предати педагогу школе
4)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

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

ода
3)Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
4)Заказан датум и дефинисани захтеви за полугодишњу Проверу знања ученика СМШ
5)Месечни планови предати педагогу школе

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

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
2)Извештај о резултатима полугодишње Провере знања за ученике СМШ унет у Свеску одсека
3)Списак тачака за Полугодишњи концерт предат директору школе
4)Сви чланови већа су оформили личне портфолије и портфолије ученика
5)Извештај о резултатима са Републичког такмичења солфеђа и теорије музике у Београду објављен 

на огласној табли школе
6)Извештај о попису инструмената и стручне литературе достављен шефу рачуноводства школе
7)Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ја
ну

ар

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
2)Списак тачака за концерт и остале активности везане за прославу Св. Саве предат директору школе
3)Списак са предлогом уџбеника и литературе за наредну школску годину предат педагогу школе
4)Месечни планови предати педагогу школе

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Ф
еб

ру
ар

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

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

периоду
5)Месечни планови предати педагогу школе
6)Све законске промене су унешене у педагошку документацију сваког члана Већа
7)Заказан датум и дефинисани захтеви за Проверу знања и Школско такмичење ученика ОМШ

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

М
ар

т

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
2)Извештај о резултатима Провере знања (за II и V р. ОМШ) и Школског такмичења (за IV, V и VI р. 

ОМШ) унет у Свеску одсека
3)Извештај о успеху на такмичењу јавно приказан на огласним таблама школе
4)Месечни планови предати педагогу школе
5)Заказан датум и дефинисани захтеви за Проверу знања ученика СМШ

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

А
пр

ил

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

ода
3)Донете мере за превазилажење проблема и унапређивања квалитета рада у наредном периоду
4)Извештај о резултатима Провере знања за СМШ унет у Свеску одсека
5)Извештај о успеху на такмичењима јавно приказан на огласним таблама школе
6)Усвојене стратегије и протоколи о конкретним видовима сарадње међу наставницима у наредном 

периоду
7)Предлог фондова наставника за наредну школску годину предат директору школе
8)Термини годишњих и матурских испита објављени на огласним таблама у школи
9)Термин пријемног испита објављен на огласној табли школе

10)Месечни планови предати педагогу школе
11)Дефинисани датуми и концепција концерата: „Мој први концерт” за ваљевске основце и Концерт за 

децу обданишта

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

М
ај

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
2)Термини годишњих испита објављени на огласним таблама у школи
3)Извештај о успеху на такмичењима јавно приказан на огласним таблама школе
4)Списак тачака за концерт поводом Дана школе предат директору школе
5)Усвојена стратегија промовисања учења теоретских предмета потенцијалним будућим ученицима 

првог разреда музичке школе
6)У Свеску одсека унети статистички подаци о успеху и резултатима ученика завршних разреда на 

крају школске године
7)Извештај о успеху ученика завршних разреда на годишњем испиту унесен у Свеску одсека
8)Месечни планови предати педагогу школе
9)Одређени термини за потребну документације за Извештај у школској 2015/16. години

10)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у I р. ОМШ
11)Ученици Музичког забавишта и Припремног разреда узели учешће у реализацији „Мог првог кон-

церта” и Концерта за обданишта
12)Дефинисан термин свечане доделе диплома матурантима

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не
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Стручна већа за област предмета (одсеци)

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ју
н

1)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
2)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у ОМШ
3)Усвојен извештај чланова који су учествовали у раду пријемне комисије за упис у СМШ
4)Ученици СМШ узели учешће у реализацији свечане доделе диплома матурантима
5)Списак тачака за Годишњи концерт предат директору школе
6)Извештај о успеху ученика на годишњим испитима унесен у Свеску одсека
7)Донете мере о превазилажењу проблема у реализацији планираних задатака
8)Предлог поделе предмета на наставнике за школску 2016/17. годину предат Директору Школе на 

разматрање
9)Предлог распореда СМШ за школску 2016/17. годину предат Директору Школе на разматрање

10)Кориговани и усвајени текстова за Извештај рада школе у школској 2015/16. години предати Педа-
гогу Школе

11)Извештај о успеху са такмичења, укупан број награда унет у Свеску одсека
12)Предати постојећи фондови наставника Директору Школе
13)Педагошка документација предата Педагогу Школе на увид
14)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

1)Учествовање на курсевима и семинарима организованим у летњем период чланови 
већа

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

А
вг

ус
т

1)Конституисано веће и избор председника већа за наредну школску годину
2)Израђен  годишњи план рада већа за предстојећу школску годину
3)Израђен глобални план рада наставника
4)Успостављени приоритетни задаци Стручног већа у школској години
5)Дефинисана индивидуална задужења чланова већа на праћењу појединих проблема реализације 

наставног процеса
6)Израђен план стручног усавршавања наставника у текућој школској години
7)Доношен план иновација у настави током текуће школске године
8)Израђен ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО
9)Израђени месечни планови образовно-васпитног рада за септембар

чланови 
већа,
директор,
педагог

седнице,
консулта-
ције,
договори,
састанци

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализова-
не

Шеф Стручног већа
Милица Степановић Баба-Милкић
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Е) Стручно веће из области предмета општеобразовне наставе СМШ
Школске 2016/17. године веће за предмете општеобразовне наставе су чинили:

 Светлана Дујаковић, српски језик и књижевност
 Марија Миловановић, енглески језик
 Ана Гајић, италијански језик
 Наташа Кристић, историја са историјом културе и цивилизације и Грађанско васпитање
 Небојша Настић, рачунарство и информатика
 Ненад Селаковић (Милица Милетић), физичко васпитање
 Далибор Чкојић, православни катихизис
 Слађана Крстић, биологија
 Душан Бранковић, физика
 Тања Малиџан, психологија
 Мирјана Грујичић, филозофија
 Мијо Стојкановић (Анђелка Јоковић Тасић), социологија

Настава се одвијала по оквирима и обиму предложеним од Министарства просвете Републике Србије. Специфична структура наставног
особља и чињеница да многи наставници раде у две школе, утицали су на посебности рада актива, комуникација међу члановима најчешће
је  обављана телефоном али и на састанцима у СМШ, информације  су биле доступне на  огласној  табли у  наставничкој  канцеларији.
Састанци су одржавани уз седнице Одељењског и Наставничког већа СМШ, када су сви запослени присутни. 

На почетку школске године набављени су уџбеници и ормарићи који су недостајали, те друга наставна средства која су наставници
потраживали.

Листа планираних активности Стручног већа за област предмета општеобразовне наставе СМШ, која је предата у септембру 2016. год, је
у потпуности испуњена. 

Додала бих активности везане за следеће предмете:
 Биологија – посађено је цвеће испред школе у складу са планом. Није реализована посета Ботаничкој башти Јевремовац у Београду због

недостатка новчаних средстава.
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 Српски језик и књижевност – реализовано је учешће на општинској смотри рецитатора. Учествовале су ученице друге године Ива
Јевтић и Ана Благојевић. Литерарни конкурс часописа Акт ове године није расписан, те нисмо могли поновити успехе првих места из
протеклих пет година.

 Физичко васпитање – у мају је одржан крос у којем су учествовали ученици СМШ.
 Православни катиxизис – ученици су са професором посетили Храм Васкрсења Господњег.
 Енглески и италијански језик –  Ученици завршног разреда нису учествовали на  такмичењима из  ових  језика.  С  обзиром да  само

ученици четврте године средње школе могу учествовати на окружном и републичком такмичењу, ученицима је још почетком године
понуђено од стране наставника да се за та такмичења квалификују учешћем на школском такмичењу. За школско такмичење није се
пријавио ни један ученик. Свим ученицима је предложено да се следеће године пријаве за смотре талената које се одржавају у Лозници
и Београду и да на тај начин прошире своје знање из енглеског и италијанског језика. 

Школска година успешно је приведена крају, настава је реализована у потпуности, без недовољних оцена. Професори су у складу са
потребама и могућностима одговорили на постављене задатке  и током године похађали многе курсеве и семинаре у циљу стручног
усавршавања.  Све наведене активности су биле успешне захваљујући залагању наставника и других стручних тимова и појединаца у
школи.

Шеф Стручног већа
Светлана Дујаковић

7.1.5. Педагошки колегијум

У току школске 2016/2017. Педагошки колегијум су чинили:
 мр Сузана Радовановић Перић – директор школе
 Славиша Јездимировић – помоћник директора
 Виолета Огњеновић – педагог школе
 мр Снежана Стевановић – шеф Стручног већа из области предмета одсека гудача
 Милица Продановић – шеф Стручног већа из области предмета одсека клавира
 Јадранка Обрадовић/ Милица Степановић Баба-Милкић – шеф Стручног већа из области предмета теоретског одсека
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 Светлана Дујаковић – шеф Стручног већа из области предмета општеобразовне наставе СМШ
 Александар Буркерт – шеф Стручног већа из области предмета одсека дувача и соло певача
 Милош Поповић – шеф Стручног већа из области предмета одсека гитаре
 Владимир Обрадовић – шеф Стручног већа из области предмета одсека хармонике
 Даница Рашковић – координатор ИО Лајковац

У току године педагошки колегијум одржао је 20 састанака. У оквиру састанака континуриано су реализовани следећи послови:
 планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе 
 старање о осигурању квалитета , самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада
 старање о остваривању развојног плана школе
 сарадња са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима
 организовање  и  вршење  педагошко-инструктивног  увида  и  праћење  квалитета  образовно-васпитног  рада  и  педагошке  праксе  и

предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
 планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручног сарадника.
 сарадња са осталим школама у земљи и окружењу

Састанци шефова одсека, педагога школе и директора, одржавани су сваког понедељка и коришћени за прављење што прецизнијег
недељног  плана  активности  у  свим сегментима  рада.  Ови  састанци  су  унапредили  организацију  унутар  и  између  одсека,  довели  до
активније комуникације и већег броја састанака стручних актива и иницирали многе додатне активности на пољу бољег позиционирања
школе у средини. 

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.1.6. Директор школе

Извештај о раду Директора школе налази се у посебном документу.

142 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Помоћник директора

7.1.7. Помоћник директора

Табела 7.1.7–1: Извештај о раду помоћника директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Помагао Директору у припреми седнице Школског одбора.
 Помагао Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2016/17. годину (уношење података у Ин-

формациони систем Министарства просвете, науке и технолошког развоја „ДОСИТЕЈ”).
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Помагао Директору у организацији пријемних испита за Музичко забавиште и Припремни ра-

зред.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Анализа усвојеног Го-
дишњег извештаја о 
раду за школску 
2015/16. годину и 
припрема и израда 
Анекса годишњег из-
вештаја по потреби.

 Анализа усвојеног Го-
дишњег плана рада за
школску 2016/17. го-
дину и припрема и 
израда Анекса годи-
шњег плана рада по 
потреби.

Реализовано 95% 
планираних активно-
сти.  Анализе и дора-
де Годишњег изве-
штаја и Годишњег 
лана рада су помере-
не за наредни пери-
од.

О
кт

об
ар

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Инфор-
мационом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Учествовао у припремана и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 
класику”, као и других концерата у организацији Школе.

 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

Н
ов

ем
ба

р

 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Инфор-
мационом систему „ДОСИТЕЈ”.

 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на кра-
ју првог класификационог периода.

 Учествовао у организацији VIII ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 2016”
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Учествоао у анализи 
усвојеног Годишњег пла-
на рада за школску 
2016/17. годину и при-
премама и изради Анек-
са годишњег плана рада.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Д
ец

ем
ба

р

 Учествовао у реализацији VIII ваљевског гитарског такмичења „ВАрт 2016”
 Учествовао у организацији 19. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Формирање Радне групе 
за израду Плана инте-
гритета.

 Израда упитника и обра-
да података из анкете 
Министарства просвете 
поводом израде новог 
Закона о основама си-
стема образовања и ва-
спитања.

 Израда базе података 
ученика на основу 
Пријава за упис у 
школску 2016/17. го-
дину. 

 Израда прецизних 
спискова класа. 

 Анализа распореда 
часова групне наставе
ОМШ и СМШ за 
школску 2016/17. го-
дину.

Реализовано 66% 
предвиђених актив-
ности. Због обима 
других послова није 
било могућности 
одвајања времена за 
израду база подата-
ка, и анализу распо-
реда часова.
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Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

Ја
ну

ар

 Учествовао у организацији 19. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији ванредних испита у јануарском ис-

питном року.
 Учествовао у припреми и реализацији прославе школске славе Светог Саве.
 Припремио табеле у дигиталном облику за полугодишње извештаје одељењских старешина на

крају првог полугодишта. 
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на кра-

ју првог полугодишта.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учестввовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Учествовао у припреми 
седнице Школског одбо-
ра.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

Ф
еб

ру
ар

 Учествовао у реализацији 19. међународних Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”.
 Учествовао у организацији Другог ваљевског фестивала хорова.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије. 
 Учествовао у организацији наступа ученика Школе на Републичком такмичењу.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховог ажурирања у Информа-

ционом систему „ДОСИТЕЈ”.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Учествовао у припреми 
седнице Школског одбо-
ра.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

М
ар

т

 Учествовао у организацији Другог ваљевског фестивала хорова.
  Учествовао у организацији Другог такмичења гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ”.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије.
 Учествовао у организацији наступа ученика Школе на Републичком такмичењу.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.

А
пр

ил

 Учествовао у реализацији Другог ваљевског фестивала хорова.
 Учествовао у организацији Другог такмичења гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ”.
 Пружао помоћ Директору у припреми пријемних испита за први разред ОМШ и СМШ за на-

редну школску годину.
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на кра-

ју трећег класификационог периода.
 Учествовао у припреми екипе школе за наступ на Фестивалу музичких и балетских школа Ср-

бије. 
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Учествовао у припреми 
седнице Школског одбо-
ра.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване.
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Помоћник директора

Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

М
ај

 Учествовао у реализацији Другог такмичења гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ”.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих испита.
 Пружао помоћ Директору у припреми пријемних испита за први разред ОМШ и СМШ за на-

редну школску годину.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествоаво у праћењу промена података у ЦЕНУС-у Школе и њиховом ажурирању у Инфор-

мационом систему „ДОСИТЕЈ”.
 Учествовао у реализацији и припреми прославе Дана школе.
 Учествовао у припрема и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за кла-

сику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације.

 Прикупљао и обрађивао 
информације о распоре-
ду свих врста 
завршних/годишњих  ис-
пита.

 Руковођење радом Рад-
не групе за израду Плана
интегритета.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване и реа-
лизована једна до-
датна.

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 школску 2017/18. годину.
 Пружао помоћ Директору у организацији и реализацији годишњих и матурских испита.
 Пружа о помоћ Директору у организацији и реализацији пријемних испита за први разред 

ОМШ и СМШ.
 Учествовао у припреми и реализацији седница Одељењских већа и Наставничког већа на кра-

ју школске године.
 Учествовао у проверама правилног вођење школске документације и евиденције.
 Учествовао у припремама и реализацији концерата у оквиру концертне сезоне „Време је за 

класику”, као и других концерата у организацији Школе.
 Учествовао у праћењу, евидентирању и промоцији успеха ученика на такмичењима.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми педагошке доку-

ментације. 

 Израдио и објавио дета-
љан распоред свих врста 
завршних/годишњих  ис-
пита. 

 Руковођење радом Рад-
не групе за израду Плана
интегритета.

Све планиране ак-
тивности успешно 
реализоване и реа-
лизована једна до-
датна.
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Непланирано реализовано Нереализовано Оцена успешности

Ју
л

 Прикупљаo и обраđivao податакe за израду Годишњег извештаја о раду школе за текућу школ-
ску годину (извештаји: наставника, стручних већа, тимова, стручних сарадника, ограна упра-
вљања…).

 Прикупљао податке и обрађивао их у оквиру припрема израде Годишњег плана рада за школ-
ску 2017/18. годину.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2017/18. годину (ажурирање података
у Информационом систему „ДОСИТЕЈ”).

 Пружао админминистративно-техничку помоћ наставницима у припреми њихових годишњих 
извештаја о раду.

 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 

 Креирао базу података 
ученика на основу годи-
шњих извештаја настав-
ника за школску 2016/17.
годину.

 Креирао базу података 
ученика за школску 
2017/18. годину на осно-
ву спискова фондова на-
ставника за исту годину.

 Израда распореда ча-
сова групне наставе 
ОМШ и СМШ за 
школску 2017/18. го-
дину.

Реализовано 95% 
планираних активно-
сти. Израда распоре-
да препуштена групи
наставника теорет-
ског одсека. Реали-
зоване две додатне 
активности.

А
вг

ус
т

 Израдио предлог Годишњег извештаја о раду школе за школску 2016/17. на основу прикупље-
них и обрађених извештаја наставника и осталих запослених у Школи.

 Израдио предлог Годишњег плана рада за школску 2017/18. годину, на основу прикупљених и 
обрађених планова рада свих запослених у Школи.

 Пружао помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2017/18. 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 ав-

густовском испитном року.
 Учествовао у проверама правилног вођења школске документације и евиденције.
 Ажурирао базе података о ученицима за школску 2017/18. годину. 
 Помагао у активностима ажурирања распореда часова групне наставе ОСМШ за школску 

2017/18. годину.
 Ажурирао садржаје на интернет презентацији Школе. 
 Пружаао админминистративно-техничку помоћ наставницима у формирању педагошке доку-

ментације за школску 2017/18. годину.

 Графички обрадио и 
припремио за штампу 
Педагошке свеске.

 Дистрибуирао Педаго-
шке свеске наставници-
ма Школе у складу са 
бројним стањем њихових
ученика и предметима 
које предају.

 Оформљени спискови 
ученика као помоћ у 
формирању одељења 
групне наставе ОМШ.

 Оформљена база пода-
така чланова Савета ро-
дитеља.

 Анализа и дорада ра-
спореда часова груп-
не наставе ОМШ и 
СМШ за школску 
2017/18. годину.

Реализовано 95% 
планираних активно-
сти. Реализоване три 
додатне активности.

Помоћник директора
Славиша Јездимировић
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Школски одбор

7.1.8. Школски одбор

Школску  2016/17.  годину  Школски  одбор  започео  је  у  измењеном  саставу.  Наиме,  уместо  Снежане  Стевановић,  представника
запослених,  за  члана школског одбора именована је Ангелина Новаковаковић тако да је школску годину орган управљања започео у
саставу: Јасмина Михаиловић – председник, Ивана Симић и Снежана Недељковић – представници локалне самоуправе, Драган Лукић,
Драган Крунић и Светлана Бајић – представници родитеља, Ангелина Новаковић, Ана Томић-Кондић и Вања Драгојловић – представници
запослених,  а  представници ученичког парламента били су Митар Јовановић и Никола Тодоровић.  Наредна промена уследила је  по
решењу Скупштине града Ваљева бр. 112-414/16-04 од 7. 10. 2016. године и од 28. 10. 2016. године у саставу органа управљања су: Драган
Крунић, председник, Драган Лукић, Светлана Бајић (представници родитеља), представници локалне самоуправе Дејана Ђуровић, Марко
Јевтић и  Видосава  Котарац,  представници запослених Ангелина Новаковић (заменик председника);  Вања Драгојловић и Ана Томић-
Кондић као и представници ученичког парламента Митар Јовановић и Никола Тодоровић. 

Рад у школској 2016/17. години започет је седницом која је одржана је 15. септембра. Сходно Закону о основама система образовања и
васпитања на њој је разматран и усвојен Извештај о раду школе за претходну школску годину, Извештај о раду директора школе, донет
План рада за школску 2016/17. годину, разматрана одлука Савета родитеља о „Ђачком динару”, донета одлука о накнади за изнајмљивање
инструмената и накнади за полагање ванредних испита. На овој седници усвојене су и Измене и допуне Правилника о организацији и
систематизацији радних места и Измене и допуне правилника о упису ученика у основну школу. 

На седници одржаној 28. новембра, поред верификације мандата чланова школског одбора и конституисања истог, Школски одбор
донео је Анекс Годишњег плана рада, Анекс Школског програма, Правила понашања у МШ „Живорад Грбић”, Кућни ред, а извршен је и
ребаланс Финансијског плана за 2016. годину. 

Финансијски план школе за 2017. годину донет је на седници одржаној 16. 01. 2017. године док је 26. 01. извршена верификација донете
одлуке, усвојен извештај о попису, донет План набавки за 2017. годину и извршене Измене и допуне Статута и Правилника о испитима. 

Пета седница школског одбора у школској 2016/17. години одржана је 27. 02. и на њој је усвојен Финансијски извештај за 2016. годину,
а на седници од 05. 04. Школски одбор усвојио је Извештај о раду директора школе и дао своју сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији радних места. 

О годишњем одмору директора школе Школски одбор одлучивао је 30. 06. 2017. године.

Секретар школе
Љиљана Делић
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7. Реализација планова

7.1.9. Савет родитеља

Ни школске 2016/17. године Савет родитеља не може се похвалити великом активношћу. 
Конститутивна седница одржана је 13. 10. 2016. године. За председника Савета изабрана је Јасмина Јевтић, а за заменика Јелена Томић-

Димитријевић. На овој седници разматран је и извештај о утрошеном „Ђачком динару” за претходну школску годину, Извештај о раду
школе  за  школску  2015/16.  као  и  Годишњи  план  рада  за  школску  2016/17.  годину.  Поводом  дописа  министра  просвете,  науке  и
технолошког развоја који се односио на Правила понашања у образовно-васпитним установама разматрало се и питање увођења ђачких
униформи. На овој седници разматране су и понуде за осигурање ученика (изабрана је понуда „Дунав осигурања”), а извршен је и избор
представника родитеља за Тим за безбедност ученика (изабран Срђан Јанковић), Тим за здравствену заштиту ученика (Весна Павловић),
Тим за инклузивно образовање (Јелена Томић-Димитријевић), а за представника родитеља у Тиму за сарадњу са породицом изабрана је
Мирјана Савић. 

Трећа седница Савета родитеља одржана је 27. 6. 2017. године. На дневном реду седнице нашло се разматрање предлога Правилника о
такмичењима, а дискутовано је и о износу Родитељског динара за 2017/18. школску годину.

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

стручних већа, наставници, родитељи, председник УП-а, ученици - председници одељењске заједнице и др.
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7. Реализација планова

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, про-

грамирање, ор-

ганизовање и

праћење обра-

зовно-васпитног

рада

 Глобално и оперативно планирала рад педагога.
 Учествовала у одређивању садржаја Годишњег плана рада школе.
 Комплетирала податаке о ученицима за потребе планирања и организације обавезне и изборне наставе, систематске 

прегледе...
 Учествовала у изради динамике рада школе, календара рада наставних и ваннаставних активности школе.
 Уређивала спискове чланова тимова, актива, стручних већа, одељењских старешина.
 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, Струч-
ног актива за развој школског програма, плана рада Тима за самовредновање и посебних планова и програма рада 
(професионалне оријентације и каријерног вођења, сарадње са породицом, социјалне заштите ученика).

 Учествовала у корекцији Школског програма и изради анекса.
 Сарађивала са наставницима при изради годишњих и оперативних планова и програма редовне наставе.
 Организовала дежурства ученика и наставника, правила распоред дежурства и план коришћења мале и велике сале.
 Урадила кораке поступања ученика у случају недоласка наставника на час (додатак Упутству о дежурству).
 Информисала родитеља, ученике и наставнике објављивањем важних информација на огласним таблама и сајту шко-

ле, обезбеђивала доступност распореда часова, спискова класа, констатовала бројно стања ученика и наставника...).
 Учествовала у организацији концерата (најаве, цвеће, дочек гостију..).
 Учествовала у организацији и реализацији стручног путовања у Северну Италију.
 Учествовала у организацији Сусрета флаутиста „Тахир Куленовић”, „Ваљевског фестивала хорова” и „Златних сте-

пеница”.
 Предлагала корекције и допуне Правилника о такмичењима ученика, испитима, упису у ОМШ и награђивању ученика.
 Креирала концепт садржаја Годишњег извештаја о раду школе.
 Креирала изглед и садржај појединачних извешатаја, табела.
 Радила периодичне и годишње извештаје о раду педагога, стручног усавршавања, Самовредновања, Развојног плани-

рања, Ученичког парламента, сарадње школе и породице, професионалне оријентације и каријерног вођења, социјал-
не заштите ученика, уписаних ученика, успеха ученика, бројна стања...

 Пратила реализације својих планираних активности и тимова у којима сам била координатор или члан.
 Учествовала у допуни идејног решења новог сајта школе.
 Водила дневник свог рада.
 Прегледала и архивирала дневнике рада наставника.

Приликом изра-
де Школског 
програма, уочене
су неправилно-
сти и нелогично-
сти у заничним 
наставним пла-
новима и про-
грамима, изве-
штај достављен 
директору шко-
ле, прослеђен за-
једници музич-
ких и балетских 
школа Србије и 
Министарству 
просвете

Све планира-
не активно-

сти су реали-
зоване

(10)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

II

Праће-ње и

вредновање ва-

спитно-образов-

ног рада

 Пратила поступке и ефекте оцењивања, уз информисање и сугестије које произилазе из захтева савремене наставе.
 Пратила рад приправника, поводом припреме за полагање стручног испита - стицање дозволе за рад.
 Учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао наставника.
 Пратила и анализирала успех и дисциплину ученика на класификационим периодима и предлагала мере за њихово 

побољшање.
 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.
 Пратила реализацију планираног фонда часова, програма и планова рада и извештаји о томе чине саставни део Годи-

шњег извештаја о раду школе.
 Посећивала часове редовне наставе и огледне часове.
 Пратила рад стручних већа.
  Пратила матуранте на даљем школовању (упис у високообразовне установе) и известила о томе Наставничко веће.

/

Неопходан
већи рад са
наставници-
ма у области
описног оце-

њивања
(8)
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7. Реализација планова

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, настав-
них часова, упућивала на стручну литературу, информисала о начину полагања испита...

 Урадила „Водич за наставника”.
 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.
 Иницирала обавезност иницијалне процене знања ученика из свих предмета и организовала иницијално тестирање из 

српског језика за ученике II и IV разреда.
 Учествовала у изради распореда интерних, јавних часова, преслушавања, као и распореду писаних провера знања.
 По договору и најављеном распореду, посећивала часове редовне наставе, заједнички евалуирала, истицала позитив-

не резултате и предлагала мере за унапређење.
 Конкретне садржаје васпитног рада реализовала у оквиру ЧОС-а и у индивидуалном раду са одељењским старешина-

ма.
 Наставнике и одељењске старешине подсећала на поштовање Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања 

и занемаривања и неопходности упознавања деце и родитеља са истим.
 Припремала опште и појединачне родитељске састанке, предлагала садржаје рада и учествовала у њиховој реализа-

цији.
 Наставницима и одељењским старешинама помагала у вођењу педагошке документације, креирала обрасце за изве-

штавање родитеља о успеху ученика на класификационим периодима.
 Сваком наставнику у дневнику рада оставила примерак школског календара за текућу годину.
 Сарађивала са стручним већима на припремању и реализацији садржаја њиховог рада, уједначавању критеријума 

оцењивања, методама, техникама и инструментима у раду.
 Сарађивала са наставницима у области стручног усавршавања, мотивисања, тумачења, начинима извештавања и пла-

нирања (Презентација Правилника о сталном стручном усавршавању на седници Наставничког већа).
 Редовно информисала у вези са обавезама у складу са званичним актима (стандарди у настави, иницијално тестира-

ње, оцењивање ученика, стручно усавршавање...).
 Пратила начин вођења педагошке документације наставника и извештавала о истом.
 Подстицала наставнике на унапређивање сарадње са породицом, предлагала начине и садржаје сарадње.
 Уређивала фолдер педагог на сајту школе, намењен свим актерима живота школе.

/

Неопходно
присуство

већем броју
часова, не

само редов-
не наставе,

већ и осталих
облика рада
у циљу уна-

пређења
рада
(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 с ученицима

 Пратила адаптацију ученика I разреда, помагала ученицима, ОС и родитељима.
 Током године обављала групни и индивидуални саветодавни рад и давала препоруке за превазилажење проблема у 

учењу и понашању (неоправдано изостајање са наставе, непримерено понашање на часу...).
 Континуирано пратила успех и понашање ученика у школи, али и ван ње, успех ученика на такмичењима и у сарадњи 

са директором школе, промовисала кроз књигу обавештења и награђивање.
 Редовно информисала ученике у вези са даљим професионалним напредовањем (презентација средњих школа и фа-

култета).
 Обављала индивидуални саветодавни рада и на иницијативу ученика и родитеља, а у вези са личним проблемима.
 Ученицима пружала помоћ у раду Ученичког парламента.
 Укључивала ученике УП у рад Уније ученичких парламената Србије.
 Укључивање ученика у естетско уређење школског простора.
 Укључивала ученике у разне активности на нивоу града (вршњачке едукације, активности „АРТ група АКТ”, акције Цр-

веног крста, Добрих људи, Искре, Завода за јавно здравље..., хуманитарне акције...)
 Истицањем текстова, слика, порука, промовисала здраве стилове живљења и радила на превенцији насиља.
 Кодекс облачења у школи из перспективе ученика.
 Појачан васпитни рад обављала са ученицима који врше повреду правила понашања у школи и неоправдано изостају 

са наставе.
 Истраживала интересовања ученика за слободне актиности.

/

Потребно
веће ангажо-
вање у раду
са ученици-
ма завршних

разреда
ОМШ у обла-
сти професи-
оналног ин-
формисања

(9)

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, екскурзију, сагласност за путовања...

 Обављала индивидуални рад са родитељима у области професионалне информисаности и услова уписа на жељене 
факултете.

 Сарађивала са родитељима ученика који изостају са наставе – појединачни СР.
 Обављала саветодавни рад са родитељима чија деца желе да напусте школовање.
 Информисала родитеље о свим актуалним дешавањима у школи, преко сајта школе, огласних табли...
 Учествовала у организацији и реализацији општих (са родитељима ученика првих разреда ОМШ и СМШ, родитеља 

чија децу врше повреду правила понашања у школи...) и појединачних родитељских састанака, у сарадњи са одељењ-
ским старешинама и директором школе (поводом почетка нове школске године, промоција одсека за српско 
традиционално певање, промотивни родитељски за упис у СМШ, презентација изборне наставе на крају наставне 
године за следећу).

Учествовано је у 
више општих и 
групних роди-
тељских састана-
ка од планираних

Појачати са-
радњу са ро-

дитељима
првог разре-

да ОМШ
(9)
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Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

VI

Рад са дирек-

тором, помо-

ћником дирек-

тора, стручним

сарад-ницима,

педагошким

асистентом и

пратиоцем

ученика

 Сарађивала са директором на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба
установе и предлагала мера за унапређење.

 Сарађивала са директором и помоћником директора у оквиру планирања и реализације рада стручних актива, тимова 
и комисија и редовно размењивала информације.

 Сарађивала са директором и помоћником директора на заједничком планирању активности, изради стратешких 
докумената установе, анализа и Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе...

 Сарађивала са директором приликом расподеле одељењских старешинстава.
 Сарађивала са директором у вези са дефинисањем Правила понашања и Кућним редом установе.
 Иницирала израду Педагошке свеске, дала предлог садржаја и сугестија на урађену свеску (помоћнику директора).
 Тимски радила на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у установи.
 Сарађивала са директором на планирању активности у циљу јачања наставничких и личних компетенција.
 Сарађивала са директором по питању приговора и жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из

предмета и владања.
 Сарађивала са директором и помоћником директора у организацији рада школе (распореду, дежурства, јавних часо-

ва, концерата, такмичења, фестивала, прослава...) и уређењу.
 Уређивала школску документацију (списак, фасцикле, подела задужења...).
 Учествовала у креирању новог сајта школе, припремала материјал за постављање у сарадњи са помоћником директо-

ра.

/ (10)

VII

Рад у стручним

органима и

тимовима

 Учествовала у раду Педагошког колегијума.
 Учествовала у раду одељењских и стручних већа.
 Припремала одређене тачаке дневног реда за седнице Наставничког већа.
 Учествовала у раду Стручног актива за Развојно планирање и Развој школског програма.
 Координисала рад Тима за самовредновање.
 Учествовала у раду Тимова за безбедност и стручно усавршавање.
 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.
 Учествовала у раду тима за инклузивно образовање.
 Сарађивала са Педагошким друштвом Србије.
 Извештавала о резултатима обављених активности, анализа и истраживања, предлагала одговарајуће педагошке мере.
 Сарађивала са другим школама.
 Предлагала мере за унапређивање рада стручних органа установе.

/ (10)
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Педагог

Подручје рада Реализовани садржаји рада
Реализовани са-

држаји који нису

били планирани

Оцена успе-

шности 

(1-10)

VIII

Сарадња са на-

длежним уста-

новама, органи-

зацијама, удру-

жењима и једи-

ницом локалне

самоуправе

 Током године сарађивала са свим школама у граду (промотивни концерти школе, „Концерт подне”, оглашавање кон-
курса за упис у ОМШ и СМШ...), Домом здравља (систематски прегледи ученика), Школском управом (достављање из-
вештаја), Центром за културу (организација наступа и концерата наших ученика, „АРТ група АКТ” (Дејан Богојевић) ор-
ганизовањем учешћа наших ученика на конкурсима, Градском библиотеком (наступи наших ученика, промоције књи-
га), Народним музејом, у циљу доприноса у остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада школе.

 Сарађивала са Полицијском управом Ваљео у циљу повећања безбедности ученика у школи.
 Сарађивала сам истраживачким друштвом „Владимир Мандић Манда” на промоцији њихове друштвене групе учени-

цима наше школе, НВО Добри људи – пројекција филма „Никад хероин”, Омладина ЈАЗЗАС-а – трибина о ризичним 
понашањима младих...

 Обезбеђивала услове за реализацију трибина Патронажне службе Дома здравља, Завода за јавно здравље, Црвеног 
крста, Владе Арсића – Интернет насиље, на теме актуелне за ученике средње школе.

 У сарадњи са директором школе, организовала трибину „Образовни системи у Србији и Словенији, сличности, разли-
ке и могућности” - гости МШ из Велења.

 Достављала тражене податке Oдељењу друштвених делатности општине Ваљево.
 Организовала распоред бесплатног коришћења клизалишта за ученике наше школе.
 Са секретаром школе уносила податке о класама ученика у информациони систем „Доситеј”.
 Учествовала у истраживању „Плана интегритета”, попуњавањем анкете.
 Учествовала у истраживању Института за педагошка истраживања, проф. Емине Хебип: „Друштвене промене и ку-

рикулуми у образовању педагога”.
 Спровела истраживање о увођењу школских униформи, на иницијативу Министарства просвете.
 Осмишљавала активности за унапређивање партнерских односа породице и установе у циљу подршке развоја деце и 

младих и бољег социјалног статуса ученика.

/ (10)

IX

Вођење доку-

ментације,

припрема за рад

и стручно

усавршавање

 Водила евиденцију о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу.
 Припремала се за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога.
 Прикупљала податке о ученицима и чувала материјал који садржи личне податке у складу са етичким кодексом 

педагога.
 Припремала, израђивала и чувала посебне протоколе, чек листа за праћење наставе и вођење евиденције о различи-

тим активностима на нивоу школе (са ученицима, родитељима, стручним већима, УП...).
 Стручно се усавршавала и урадила годишњи извештај о истом.

/

Евиденција о
раду мора

бити детаљ-
нија
(9)

Педагог школе
Огњеновић Виолета
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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 ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

С
еп

те
м

ба
р

 Матичне књиге отворене
 Књига евидеције отворена
 Ученици упознати са наставним планом и програмом, обавезним наставним и ваннаставним активно-

стима
 Ученици упознати са Распоредом часова
 Ученици упознати са конкурсом за стипендије
 Ученици упознати са правилима понашања, обавезама и одговорности ма ученика, дежурством
 Ученицима дато на увид школски календар
 Ученици упознати са литературом и уџбеницима које треба да набаве
 Ученици упознати са кућним редом школе
 Посета школског педагога и разгвор са ученицима о темама примереним њиховом узрасту и потреба-

ма

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

О
кт

об
ар

 Дефинисана правила понашања – радна дисциплина
 Ученици превазилазе проблеме прилагођавања – анализа похађања наставе и изостанака
 Разна текућа питања
 Посета педагога школе – Правила о понашању ученика, запослених и родитеља (анкета)
 Информација о студијском путовању у Северну Италију
 заказан општи родитељски састанак

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Н
ов

ем
ба

р  Детаљније упознавање ученика са планом пута
 Рад на педагошкој документацији остварен
 Разговор и осврт на филм „Корак до дна” који је оставио јак утисак на ученике
 Решавање проблема прилагоћавања ученика првог разреда

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Д
ец

ем
ба

р

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе и предлози мера
 Координација рада са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о ситуацији у одељењу
 Антидискриминација – предавање на ову тему одржала ученица Ана Благојевић и педагог Виолета Ог-

њеновић
 Рад на педагошкој документацији
 Разговор о предстојећим новогодишњним и божићним празницима и потреба да се учи и поправљају 

оцене

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ, педа-

гог

Чос /
Чоз

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано

Оцена успе-
шности

Ја
ну

ар

  Оцене, владање, такмичења. . уочи краја првог полугодишта и прославе школске славе
 заказан родитељски састанак
 Сагледавање успеха пред полугодиште
 Рад на педагошкој документацији

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ 

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Ф
еб

ру
ар

 Обавештење о трибини „Насиље преко интернета” која ће се одржати 1. 3. 2017. 
 Сарадња са родитељима – анализа рада и поступака ученика и тражење начина да се превазиђу одре-

ђени проблеми
 Увид у изостанке ученика, разговор о посети опери, фестивал флауте, посета часовима из појединих 

предмета

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ 

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

М
ар

т  Штетност алкохола, дувана и наркотика мећу ученицима, опомена да се не окупљају иза школе
 Анализа понашања појединаца на одмору и изван школске зграде
 Емпатија, пријатељство и свест о вредностима других и другачијих од нас

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ 

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

А
пр

ил

 Припрема ученика за огледни час у учионици бр 37
 Разговор после огледног часа, повољни утисции ученика
 Изостанци са наставе и начин њиховог превазилажења
 Позив на разговор родитеља Николе Лукића због неблаговременог оправдавања часова

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ 

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

М
ај

 Актуелни друштвени проблеми, рад на педагошкој документацији
 У сусрет Дану школе, наступи, успеси и сл. 
 Ученицима изложене обавезе поводом Дана школе
 Концертна делатност, осврт
 Појачана сарадња са родитељима

Одељењски
старешина,
ученици 1.

разреда
СМШ 

Чос

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Светлана Дујаковић
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7. Реализација планова

Табела 7.2.2–2: Извештај о раду одељењског старешине другог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

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 понашања, обавезама 

и одговорности ма ученика, дежурством
 Изабран 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
 Посета часовима општеобразовне наставе

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ

Чос / /

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

О
кт

об
ар

 Писање теме/дискусија и анализа
 Издвојени узроци изостајања појединих ученика са наставе и предлози мера
 Свакодневном координацијом одељењског старешине са колегама сведени су 

први утисци са општеобразовне и стручне наставе
 Ученици упознати са проблемима понашања:штетност дувана, алкохола и нар-

котика
 Ученици упознати са планом стручног путовања у Италију

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ

Чос  План стручног путовања у Италију /

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Н
ов

ем
ба

р

 Осврт на стручно путовање у Италију
 Урађена анализа тешкоћа у настави појединих предмета
 Урађена прва класификација
 Рад на педагошкој документацији остварен
 Обављен разговор са ученицима и анализа тешкоћа у настави појединих пред-

мета
 Задужења на „Варту”

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ

Чос
 Ученику Михаилу Тимотићу изрече-

на опомена одељењског старешине
/

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

Д
ец

ем
ба

р  Осврт на постигнуте резултате ученика 2. разреда СМШ на Републичком так-
мичењу и смотри из солфеђа

 Писање теме/дискусија и анализа
 Међусобна толеранција 

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ

Чос/Чо
з

 Ученику Александру Симићу изре-
чен укор одељењског старешине

 Ученику Михаилу Тимотићу изречен
укор одељењског старешине

 Ученицима: Петаковић Марини, Јев-
тић Иви, Мијатовић Нини и Благоје-
вић Ани изречена опомена одељењ-
ског старешине

/

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

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 по-

бољшање

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ 

Чос / /

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Ф
еб

ру
ар  Сусрети „Тахир Куленовић” одржани од 26. 2. до 28. 2. 2016. године, дежурство 

ученика
 Израда теме, дискусија и анализа

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ 

Чос

 Анкета о слободним активностима
 План одласка на оперску представу: 

„Боеми” у Народном позоришту у 
Београду

/

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

М
ар

т  Посета часовима из појединих предмета
 Такмичења, јавни наступи и трема ученика – разговор
 Израда теме, дискусија и анализа

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ 

Чос

 Презентација: „Насиље на интерне-
ту” – Центар Доротеј, програм. „Сто 
школа за детињство без бола”

 Осврт на оперу
 „Боеми”
 Ученику Алекси Ранисављевићу из-

речен укор одељењског старешин

/

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

А
пр

ил

 Актуелни одељењски проблеми – разговор
 Извршена анализа постигнутих резултата и успеха, изостанака у трећој интер-

ној класификацији
 Рад на педагошкој документацији

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ 

Чос  Кашњење ученика на часове /

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успе-
шности

М
ај

 Ученицима презентоване активности и очекивани годишњи испити
 Разговор о теми, дискусија и анализа
 Рад на педагошкој документацији
 Ученицима изложене обавезе поводом Дана школе
 Концертна делатност, осврт

Одељењски
старешина,
ученици 2.

разреда
СМШ 

Чос / /

Све активно-
сти у потпуно-
сти реализо-

ване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Тамара Милосављевић

Табела 7.2.2–3: Извештај о раду одељењског старешине трећег разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

С
еп

те
м

ба
р

 Ученицима подељен распоред часова, упознати са наставним планом и програ-
мом, ученици распоређени на индивидуалној и групној настави

 Ученици упознати са правилима понашања, обавезама и одговорностима ученика,
дежурством ученика

 Извршен избор председника ОЗ, ученика за ђачки парламент
 Ученици упознати са предлогом за набавку годишњих ђачких улазница за сталне 

поставке Народног музеја Ваљево 
 Ученицима дато упутство за рад
 Размотрена могућност организовања ђачке екскурзије
 Обављен разговор са ученицима, везан за кашњење на часове

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос

 Могућност организова-
ња ђачке екскурзије

 Кашњење ученика на ча-
сове

Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

О
кт

об
ар

 Ученици подстакнути на бољу радну дисциплину и понашање
 Ученици опоменути за кашњење на часове; дежурство ученика
 Рад на педагошкој документацији обављен
 Обављен разговор о проблемима понашања- штетности дувана, алкохола и нарко-

тика

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

Н
ов

ем
ба

р  Извршена анализа постигнутих резултата на крају првог класификационог перио-
да и проналажење мера за њихово побољшање

 Разговор са ученицима ооцењивању из перспективе ученика
 Ученици упознати са предлозима мера за побољшање успеха које је донело На-

ставничко веће

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Д
ец

ем
ба

р

 Ученицима подељена задужења за дежурство на Варту
 Ученици упознати са планом стручног путовања
 Разговор са ученицима о актуелним друштвеним проблемима

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос  Посета концертима
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Ја
ну

ар

 Ученици гледали мјузикл: „Јадници”
 Извршена анализа успеха и владања на крају првог полугодишта и предложене 

мере за побољшање
 Прослављена Школска Слава
 Ученици Милошевић Наталији изречена васпитно-дисциплинска мера

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос

 Изрицање васпитно-ди-
сциплинске мере укор 
одељењског старешине 
за ученицу Милошевић 
Наталију

Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Ф
еб

ру
ар

 Разговор са ученицима о помоћи у оквиру одељењске заједнице
 Обављена посета часовима из појединих предмета

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

М
ар

т

 Са ученицима обављен разговор на тему „Такмичења, јавни наступи и трема уче-
ника”

 Разговор са ученицима на тему „Актуелни друштвени проблеми”
 Разговор са ученицима о успесима ОЗ
 Ученици стимулисани да помогну једни другима 

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

А
пр

ил

 Ученици опоменути за кашњење на часове
 Извршена анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода

и предлог мера за побољшање
 Рад на педагошкој документацији
 Одржан родитељски састанак

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос

 Изрицање васпитно-ди-
сциплинске мере укор 
одељењског старешине 
за ученике: Милицу Аса-
новић и Николу Исидо-
ровић

Све активности у
потпуности су ре-

ализоване
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци активно-

сти
Начин 
рада Непланирано реализовано Нереали-

зовано
Оцена успешно-
сти

М
ај

 Ученици учествовали у прослави Дана школе
 Ученици упознати о распореду годишњих испита 
 Ученици обавештени о обавезема везаним за крај школске године
 Похвањени и награђени ученици

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос

 Изрицање васпитно – 
дисциплинске мере укор
одељењског старешине 
за ученика Живић Воји-
слава

Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Ју
н

 Рад на педагошкој документацији
 Обављен разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима 

везаним за будућност

Одељењски старе-
шина, ученици
трећег разреда

СМШ

Чос
Све активности у
потпуности су ре-

ализоване

Оствареност плана: Сви планирани садржаји су остварени, тако да је оцена реализације плана 100%

Одељењски старешина
Николина Нинић

Табела 7.2.2–4: Извештај о раду одељењског старешине четвртог разреда СМШ

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

 Распоред часова, наставни план и програм, 
распоређивање ученика на индивидуалној и 
групној настави

 Рад на педагошкој документацији
 Правила понашања, обавезе и одговорност 

ученика, дежурство ученика, наставне и ван-
наставне активности

 Избор председника ОЗ, ученика за ђачки 
парламент

 Потребни уџбеници за наставу
 Конкурс за Републичку стипендију

 Кашњење ученика 
на часове

 Могућност органи-
зовања стручног 
путовања

 Ученицима подељен распоред часова, упознати са наставним 
планом и програмом, ученици распоређени на индивидуалној и
групној настави

 Педагошка документација уредна
 Ученици упознати са правилима понашања, обавезама и одго-

ворностима ученика, дежурством ученика, наставним и ванна-
ставним активностима

 Извршен избор председника ОЗ, ученика за ђачки парламент
 Обављен разговор са ученицима, везан за кашњење на часове
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Одељењске старешине

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

О
кт

об
ар

 Радна дисциплина и понашање ученика
 Кашњење на часове; дежурство ученика
 Рад на педагошкој документацији
 Помоћ одељењској заједници

 Ученици подстакнути на бољу радну дисциплину и понашање
 Ученици опоменути за кашњење на часове; дежурство ученика
 Рад на педагошкој документацији обављен
 Ученицима дато упутство за рад

Н
ов

ем
ба

р

 Анализа постигнутих резултата на крају пр-
вог класификационог периода и проналаже-
ње мера за њихово побољшање

 Оцењивање из перспективе ученика
 Упознавање ученика са предлозима мера за 

побољшање успеха које је донело Настав-
ничко веће

 Задужења на ВАРТУ; посете концертима
 Проблеми понашања-разговори о штетности

дувана, алкохола и наркотика

 Извршена анализа постигнутих резултата на крају првог класи-
фикационог периода и проналажење мера за њихово побољша-
ње

 Разговор са ученицима ооцењивању из перспективе ученика
 Ученици упознати са предлозима мера за побољшање успеха 

које је донело Наставничко веће
 Ученици упознати са задужењима и обавезним посетама кон-

цертима
 Обављен разговор о проблемима понашања- штетности дувана, 

алкохола и наркотик

Д
ец

ем
ба

р

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа
у настави појединих предмета

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког 
простора

 Актуелни друштвени проблеми
 „Помозимо једни другима”
 Посета часова из појединих предмета

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос

 Разговор са ученицима о: потешкоћама у настави из појединих 
предмета, актуелним друштвеним проблемима и уређењу учио-
ничког простора

 Разговор са ученицима о помоћи у оквиру одељењске заједнице
 Обављена посета часовима из појединих предмета

Ја
ну

ар

 Рад на педагошкој документацији
 Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта и мере за њихово побољшање
 Школска Слава – Свети Сава

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос
 Такмичења, јавни 

наступи, трема код 
ученика

 Извршена анализа успеха и владања на крају првог полугоди-
шта и предложене мере за побољшање

 Педагошка документација уредна
 Ученицима дати савети како да савладују трему на јавним на-

ступима, концертима
 Прослављена Школска Слава

Ф
еб

ру
ар  Обавезе и задужења ученика на Међународ-

ним сусретима флаутиста: „Тахир Куленовић”
 „Сви наши успеси”

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос

 Договор о одласку 
на оперску пред-
ставу: „Боеми” у 
Народном позори-
шту у Београду

 Ученицима подељена задужења за дежурство
 Разговор са ученицима о успесима ОЗ
 Договорен одлазак у Народно позориште
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7. Реализација планова

Ме-
сец Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано реали-
зовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

М
ар

т

 Кашњење на часове и изостајање са наставе
 „Скупимо снаге”

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос  Ученици опоменути за кашњење на часове
 Разговор о побољшању успеха пред крај школске године

А
пр

ил

 Разговор са ученицима на тему професио-
налне оријентације

 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода и предлог мера за
побољшање

 Рад на педагошкој документацији

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос  Активности у мају

 Обављен разговор о жељама и могућностима везаним за наста-
вак школовања на факултетима

 Извршена анализа успеха и дисциплине на крају трећег класи-
фикационог периода и предлог мера за побољшање

 Рад на педагошкој документацији 
 Ученици обавештени о активностима у мају

М
ај

 Прослава Дана школе
 Годишњи испити
 Обавезе везане за крај школске године
 Награђени ученици, предлог ОЗ за најуспе-

шнијег ученика четвртог разреда СМШ

Одељењски
старешина,
ученици че-
твртог ра-

зреда СМШ

Чос

 Организација и 
прослава матуре

 Утврђивање по-
стигнутих резулта-
та у учењу и влада-
њу пре јунског ис-
питног рока

 Ученици учествовали у прослави Дана школе
 Ученици упознати о распореду годишњих испита 
 Ученици обавештени о обавезема везаним за крај школске го-

дине
 Похваљени и награђени ученици, изабран најуспешнији ученик
 Размотрене могућности за прославу матуре
 Сумирани постигнути резултати

Ју
н

 Рад на педагошкој документацији
Одељењски
старешина

Чос  Рад на педагошкој документацији уредан

Одељењски старешина
Јадранка Обрадовић
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Тимови

7.2.3. Тимови

А) Тим за безбедност ученика

А) Превентивне активности

Табела 7.2.3–1: Извештај о раду Тима за безбедност ученика – превентивне активности

Ме-

сец
Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успе-

шности

С
еп

те
м

ба
р

Конституисање тима за безбедност, подела задуже-
ња, динамика рада

Директор
Тим

Састанак / /
Тим је конституисан и поде-
љена су задужења.

Сагледавање безбедносне ситуације у школи Тим Састанак / / Школа је безбедна.

Израда Програма заштите ученика од насиља и 
Плана рада тима за школску 2016/2017.

Тим Састанак / /
Урађен је План и програм 
рада и чини саставни део Го-
дишњег плана рада школе.

О
кт

об
ар Информисање свих интересних група о садржају 

Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама

Одељењске 
старешине,
Тим

ЧОС
ЧОЗ
Сајт шко-
ле

/ /
Ученици, родитељи и запо-
слени у школи упознати су 
са Проколом.

Израда паноа у холу школе у циљу промовисања 
дечјих права и заштите ученика од насиља

Педагог, на-
ставник гра-
ђанског ва-
спитања 

Састанак / /
Транспарентност дечјих пра-
ва на огласној табли и сајту 
школе 

Успостављање сарадње са МУП-ом у циљу устано-
вљавања процедуре реаговања у случајевима насиља
и обавештавања надлежних служби и лица

Тим,
Школски по-
лицајац

Састанак / / Постоји списак особа и теле-
фона запослених у МУП-у 
задужених за контакте.
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7. Реализација планова

Ме-

сец
Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успе-

шности

Дефинисање интерних поступака и процедура у 
ситуацијама сумње и појаве насиља са дефинисаним 
улогама и одговорношћу у примени истих

Тим
Састанак
ЧОС
ЧОЗ

/ /

Усвојени поступци и проце-
дуре у случајевима сумње 
или појаве насиља, злоста-
вљања и занемаривања деце 
ученика.

Н
ов

ем
ба

р

Родитељски састанак:
„Одговорност школе и безбедност ученика на путо-
вањима”

Педагог 
школе,
Одељењске 
старешине

Општи 
родитељ-
ски саста-
нак

/ /
На органзованим путовањи-
ма ученика није било ника-
квих проблема

Обележавање светског Дана толеранције вршњачком
едукацијом о антидискриминацији

Педагог 
школе
Ана Благоје-
вић, Невена 
Лукић

УП / /
У школи није евидентиран 
ниједан случај дискримина-
ције

/ / / / Предавање и трибина „Насиље у породици” /

Ја
ну

ар

/ / / / Трибина за ученике на тему деликвенције /

М
ар

т

Домаћи задатак из српског језика и књижевности на 
тему вршњачког насиља

Наставник 
српског је-
зика

Јавни час 
школе/
читање 
најбољих 
радова

/ /
У школи није евидентиран 
ниједан случај вршњачког 
насиља

/

Влада Арсић
Педагог
Настваници
Ученици

Трибина
„Интернет на-
сиље” /

Ученици безбедно користе 
интернет

А
пр

ил

/
Психолог,
Тим / /

Психолошка радионица за ученике СМШ о 
ненасилној комуникацији /
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Ме-

сец
Реализовано Носиоци ак-

тивности
Начин 
рада

Непланирано 
реализовано Нереализовано Показатељ / Оцена успе-

шности

М
ај

Осветљавање школског дворишта и обезбеђивање 
веће покривености дворишта спољашњим видео 
надзором

Директор 
школе / / /

Школско двориште је осве-
тљено и цело покривено ви-
део надзором;
Преглед снимака видео над-
зор је континуиран.

Ју
н

Мере за унапређивање безбедности ученика у школи Тим Састанак /

Није урађен акциони план унапређења рада 
школе у области појачане безбедности уче-
ника јер је процењено да мере које се при-
мењују, дају ефекте самим тим што нисмо 
имали ниједан случај угрожене безбедности
ученика.

/

Евалуација рада тима и писање извештаја о раду Тим Састанак / /
Извештај достављен дирек-
тору школе. 

Б) Интервенте активности

Ове активности нису примењиване јер није био потребе, тј. није забалежен ни један случај угрожене безбедности ученика.

Оствареност плана

 Од 18 планираних активности, реализовано је 14, тако да је оцена реализације плана 77 %. Од 19 планираних активности, реализовано
је 18, тако да је оцена реализације плана 95%.

 Спроведена је и једна непланирана активност.
 У наредном периоду радити на јачану сарадње школе и МУП-а у виду едукације ученика о савременим проблемима младих и друштва,

од стране стручних лица запослених у ПУ Ваљево.

Координатор тима
Виолета Огњеновић
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Б) Тим за самовредновање

Табела 7.2.3–2: Тим за самовредновање, именован одлуком директора, за школску 2016/17. годину

Име и презиме занимање представник Улога у тиму

Виолета Огњеновић Педагог школе Стручни сарадник Координатор тима

Даница Рашковић Наставник виолончела Наставник ВИ одсека Члан

Милица Продановић Наставник клавира Наставник ВИ одсека Члан

Марија Миловановић Наставник енглеског језика Наставник ООН Члан

Јелена Томић Димитријевић Наставник разредне наставе Родитељ Члан

Драган Крунић Службеник Родитељ Члан

Катарина Марковић Ученик Ученик Члан

Сузана Радовановић Перић Наставник виолине Директор Одговорно лице

Сарадници у реализацији плана

Ученици, родитељи, колектив школе, чланови Школског одбора

Делокруг рада

Унапређивање рада школе

Циљеви

Самовредновањем школа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, све облике и начин остваривања
образовно-васпитног  рада,  стручно  усавршавање  и  професионални  развој,  услове  у  којима  се  остварује  образовање  и  васпитање,
задовољство ученика и родитеља. На основу добијених оцена и постављених стандарда, школа спроводи мере за унапређивање рада у свим
областима.
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Тимови

Табела 7.2.3–3: Извештај о раду Тима за самовредновање за школску 2016/17. годину

Реализоване активности
(према годишњем плану)

Реализоване активности које 
нису биле планиране у ГПР

Није реали-
зовано Исходи и ефекти реализације Оцена успешности рада 

тима за целу годину

Конституисање тима / /
На седници Наставничког већа одређени су 
чланови тима

Тим је одредио 2 области 
у којима ће самовредно-
вати рад школе. 

Истраживања су обавље-
на, резултати проанали-
зирани и усвојене мере за
превазилажење уочених 
недостатака.

Тим сматра да је успе-
шност рада била 100%

Подела задужења у оквиру тима / / На састанку тима извршена је подела задужења

Израда плана рада за школску 2016/2017. год. / /
На састанку тима урађен је план рада који чини
саставни део Годишњег плана рада школе

Избор области вредновања, упознавање са потреб-
ним подацима, подела задужења
 I тромесечје – Школски програм и Годишњи план 

рада школе
 II тромесечје – Настава и учење

/ /
На састанку тима извршен је избор области за 
самовредновање и подељени су задаци члано-
вима тима.

Прикупљање и обрада података / /

Подаци су прикупљени и обрађени за области:
 Школски програм и Годишњи план рада 

школе и
 Настава и учење

Анализа добијених резултата, оцењивање у складу са
стандардима

/ /
Организовани су састанци Тима на којима су 
анализирани резултати и извршено оцењивање
остварених нивоа.

Извештавање о резултатима самовредновања / /
Извештавање обављено на седницама Настав-
ничког већа.

Мере за унапређивање области самовредновања / / Урађен акциони план унапређења.

Координатор тима
Виолета Огњеновић
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Табела 7.2.3–4: Акциони план за унапређење квалитета рада школе у области „Школски програм и Годишњи план рада школе” за школску
2017/18. годину

Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења
– активности

Време реа-
лизације

Носиоци ак-
тивности

Особа која прати реа-
лизацију унапређења

1.1. 
Школски про-
грам и годи-
шњи план рада 
школе сачиње-
ни су у складу 
са прописима

1.1.1. Школски програм садржи све законом предвиђене еле-
менте.
1.1.2. Школски програм је сачињен на основу наставног плана и 
програма.
1.1.3. Годишњи план рада школе сачињен је на основу школског 
програма.
1.1.4. Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни 
су део годишњег плана рада школе.
1.1.5. Годишњи план рада школе садржи посебне програме ва-
спитног рада. 

 Школски програм не садржи 
факултативне наставе пред-
мете ни њихове садржаје. 
Самим тим, не долази до за-
довољења интереса ученика 
у складу са могућностима 
школе.

 Обезбедити пону-
ду факултативних 
предмета на осно-
ву интересовања 
ученика и могућ-
ности школе.

IX 2017. – V 
2018.

Ученици СМШ
Наставничко веће
Савет родитеља
Школски одбор

Директор
Тим за самовредновање 
рада школе

1.2. 
Елементи 
школског про-
грама и годи-
шњег плана 
рада школе 
међусобно су 
усклађени

1.2.1. У годишњи план рада школе уграђен je акциони план 
школског развојног плана за текућу годину.
1.2.2. У годишњем плану рада школе оперативно су разрађени 
структурни елементи школског програма.
1.2.3. Програми наставних предмета су међусобно садржајно 
усклађени у оквиру сваког разреда.
1.2.4. Програми наставних предмета су међусобно временски 
усклађени у оквиру сваког разреда. 

/ / / /

1.3. 
Годишњи план 
рада школе 
омогућава 
остварење ци-
љева и стан-
дарда образо-
вања и васпи-
тања

1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су 
циљеви учења по разредима.
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне 
стандарде.
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је
провера остварености прописаних образовних стандарда или 
циљева учења наставног
предмета наведених у наставном програму.
1.3.4. У оперативним/месечним плановима наставника наведе-
но је којим садржајима ће се остварити циљеви учења предмета 
у датом разреду. 

 Постоје стандарди само за 
предмете општеобразовне 
наставе;

 На основу неостварених пла-
нираних задатака, наставни-
ци не праве краткорочне ко-
рекције планова;

 Нема размене примера до-
брих припрема међу колега-
ма;

 Недовољна сарадња међу 
члановима стручних већа 
при планирању рада за свој 
предмет (ООН).

 Сваког месеца вр-
шити евалуацију 
плана и у односу 
на резултате, уно-
сити корекције;

 На састанцима 
стручних већа 
усаглашавати пла-
нирање наставе и 
размењивати при-
мере добре прак-
се.

Током године,
а најмање јед-
ном месечно

Наставници
Ученици
Педагог

Екстерни евалуатори
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Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења
– активности

Време реа-
лизације

Носиоци ак-
тивности

Особа која прати реа-
лизацију унапређења

1.4. 
Школски про-
грам и годи-
шњи план рада 
школе усмере-
ни су на задо-
вољење разли-
читих потреба 
ученика

1.4.1. Годишњи план рада школе садржи листу изборних пред-
мета која је сачињенана основу постојећих ресурса.
1.4.2. Наставници су прилагодили годишњи план рада школе 
специфичностима одељења.
1.4.3. У годишњем плану рада школе предвиђен је план израде 
ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу. 
1.4.4. Факултативни програми и план ваннаставних активности 
сачињени су на основу интересовања ученика и постојећих ре-
сурса.
1.4.5. У годишњем плану рада школе наведене су одговорности, 
динамика и начин реализације Програма заштите ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања.
1.4.6. Школски програм садржи посебне програме за двојезичну
популацију ученика. 

 Не постоје програми за дво-
језичну популацију ученика 
јер је анкетирањем ученика 
утврђено да нема ученика 
који би наставу похађали на 
неком другом језику, осим 
српског.

/ / / Екстерни евалуатори

Табела 7.2.3–5: Акциони план за унапређење квалитета рада школе у области „Настава и учење”

Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења – активности Време 
реали-
зације

Носиоци 
активно-
сти

Особа која прати 
реализацију уна-
пређења

2.1. 
Наставник 
примењује од-
говарајућа ди-
дактичко-ме-
тодичка реше-
ња на часу.

2.1.1. Наставник јасно истиче циљевe 
учења.
2.1.2. Наставник даје упутства и обја-
шњења која су јасна ученицима.
2.1.3. Наставник истиче кључне пој-
мове које ученици треба да науче.
2.1.4. Наставник користи наставне 
методе које су ефикасне у односу на 
циљ часа.
2.1.5. Наставник поступно поставља 
све сложенија питања/задатке/захте-
ве. 

 При припреми за наставу, не узима се довољ-
но у обзир различит степен напредовања, зна-
ња и искуства ученика;

 Не припремају се често задаци различите те-
жине;

 Пре обраде новог, често се не проверава ко-
лико су ученици савладали претходно гради-
во.

 Примењујем различите облике, методе и тех-
нике рада у зависности од садржаја и циљева 
часа.

 Припремити и релаизовати наставу по нивоима 
ученичких знања и могућности;

 После обраде сваке наставне теме, проверити 
ниво савладаности програма, као основа за 
даљи рад;

 Извештавати наставничко веће о искуствима са 
семинара;

 Обогатити рад на часу активнијим укључивањем
ученика (групни рад, тимски, активна настава, 
квиз...);

 Опремити учионицу бр. 37 са комјутерима и 
обезбедити интернет;

Током 
године

Наставни-
ци
Педагог
Ученици

Директор
Тим за самовредно-
вање рада школе
Екстерни евалуато-
ри
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Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења – активности Време 
реали-
зације

Носиоци 
активно-
сти

Особа која прати 
реализацију уна-
пређења

 Задатке за рад одређујем у складу са могућ-
ностима ученика

 Дајем додатне задатке ученицима који брже 
напредују.

 Упознајем ученике са могућношћу коришће-
ња школске опреме, интернета и литературе.

 Недовољна континуирана комуникација са 
колегама индивидуалне наставе о раду и 
успеху ученика.

 Организовати заједничке састанке стручних 
већа групне и индивидуалне наставе;

 Организовати што више јавних часова у циљу 
повезивања ученика из више класа ради уједна-
чавања критеријума оцењивања и мотивисано-
сти ученика за рад и напредовање.

Директор
Шеф рачу-
новодства
Наставни-
ци
Ученици
Педагог
Родитељи
Едукатори

2.2. 
Наставник учи
ученике ра-
зличитим тех-
никама учења 
на часу.

2.2.1. Наставник учи ученике како да 
користе различите начине/приступе 
за решавање задатака/проблема.
2.2.2. Наставник учи ученике како да 
ново градиво повежу са претходно 
наученим.
2.2.3. Наставник учи ученике како да 
повежу наставне садржаје са приме-
рима из свакодневног живота.
2.2.4. Наставник учи ученике како да 
у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
2.2.5. Наставник учи ученике да по-
стављају себи циљеве у учењу. 

2.3. 
Наставник 
прилагођава 
рад на часу 
образовно-
васпитним по-
требама уче-
ника.

2.3.1. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима ученика.
2.3.2. Наставник прилагођава темпо 
рада различитим потребама ученика.
2.3.3. Наставник прилагођава настав-
ни материјал индивидуалним карак-
теристикама ученика.
2.3.4. Наставник посвећује време 
ученицима у складу са њиховим 
образовним и васпитним потребама.
2.3.5. Наставник примењује специ-
фичне задатке/активности/материја-
ле на основу ИОП-а за ученике који-
ма је потребна додатна подршка у 
образовању. 
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Тимови

Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења – активности Време 
реали-
зације

Носиоци 
активно-
сти

Особа која прати 
реализацију уна-
пређења

2.4. 
Ученици стичу
знања на часу.

2.4.1. Ученици су заинтересовани за 
рад на часу.
2.4.2. Ученици активно учествују у 
раду на часу.
2.4.3. Активности/радови ученика по-
казују да су разумели предмет учења 
на часу.
2.4.4. Ученици користе доступне 
изворе знања.
2.4.5. Ученици користе повратну ин-
формацију да реше задатак/унапре-
де учење.
2.4.6. Ученици процењују тачност од-
говора/решења.
2.4.7. Ученици умеју да образложе 
како су дошли до решења.

/

 Сваки наставник треба да спроведе анкету међу 
ученицима у којој би они изразили своје ми-
шљење и дали предлоге за унапређење наставе 
и оцењивања. Пожељно је ово урадити на почет-
ку и на крају школске године. Укључити и роди-
теље.

Током 
године

/

Директор
Тим за самовредно-
вање рада школе
Екстерни евалуато-
ри

2.5. 
Наставници 
ефикасно 
управљају 
процесом 
учења на часу.

2.5.1. Наставник ефикасно структури-
ра и повезује делове часа.
2.5.2. Наставник ефикасно користи 
време на часу.
2.5.3. Наставник на конструктиван на-
чин успоставља и одржава дисципли-
ну у складу са договореним правили-
ма.
2.5.4. Наставник функционално кори-
сти постојећа наставна средства.
2.5.5. Наставник усмерава интерак-
цију међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, 
идеје, коментаре ученика за рад на 
часу).
2.5.6. Наставник проверава да ли су 
постигнути циљеви часа. 

/ /

Током 
године

/

Директор
Тим за самовредно-
вање рада школе
Екстерни евалуато-
ри
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Стандарди Индикатори Уочене слабости Мере унапређења – активности Време 
реали-
зације

Носиоци 
активно-
сти

Особа која прати 
реализацију уна-
пређења

2.6. 
Наставник ко-
ристи поступ-
ке вреднова-
ња који су у 
функцији да-
њег учења.

2.6.1. Наставник врши оцењивање у 
складу са Правилником о оцењивању 
ученика.
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима ученика.
2.6.3. Наставник похваљује напредак 
ученика.
2.6.4. Наставник даје потпуну и разу-
мљиву повратну информацију учени-
цима о њиховом раду.
2.6.5. Наставник учи ученике како да 
процењују свој напредак. 

 О критеријуму оцењивања недовољно се до-
говара на нивоу одељењског већа. 

 Недовољно се користи самооцењивање уче-
ника, као и узајамно ученичко оцењивање;

 Ретко се тражи од ученика да слободно изне-
су своје мишљење о критеријуму и начинима 
оцењивања наставника;

 Приликом оцењивања, обраћа се пажња на 
оцене из других предмета.

 Уједначити критеријуме оцењивања не само на 
нивоу стручних већа за област предмета, већ и 
на нивоу школе (у складу са специфичностима 
предмета), посебно између индивидуалне и на-
ставе теоретских предмета;

 На почетку школске године, заједно са ученици-
ма, а у складу са Правилником о оцењивању, 
утврдити јасне критеријуме и правила оцењива-
ња;

 Омогућити ученику да изрази своје мишљење о 
нивоу постигнућа, као и међусобно ученичко 
оцењивање;

 Оцењивати континуирано, а не само на одређе-
ним часовима.

Током 
године

/

Директор
Тим за самовредно-
вање рада школе
Екстерни евалуато-
ри

2.7.
Наставник 
ствара под-
стицајну ат-
мосферу за 
рад на часу.

2.7.1. Наставник показује поштовање 
према ученицима.
2.7.2. Наставник испољава емпатију 
према ученицима.
2.7.3. Наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученика.
2.7.4. Наставник користи различите 
поступке за мотивисање ученика.
2.7.5. Наставник даје ученицима мо-
гућност да постављају питања, диску-
тују и коментаришу у вези са предме-
том учења на часу. 

 Ученици се недовољно охрабрују да износе 
своја мишљења и запажања;

 Ученици се недовољно подстичу да себи по-
стављају дугорочне и краткорочне циљеве и 
задатке.

 Иницирати изражавање ученичког мишљења, 
жеља, критичког осврта на наставу и њихову 
улогу у њој, са аргументованим образложењи-
ма;

 Инсистирати на циљевима и задацима свих ак-
тивности у школи и вредновању остварености од
стране ученика.

Током 
године

/

Директор
Тим за самовредно-
вање рада школе
Екстерни евалуато-
ри

Координатор Виолета Огњеновић, педагог школе
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В) Тим за стручно усавршавање

Састав тима:

 Виолета Огњеновић, педагог школе – координатор
 мр Сузана Радовановић Перић, директор школе – одговорно лице
 мр Снежана Стевановић, шеф Стручног већа из области предмета одсека гудача
 Милица Продановић, шеф Стручног већа из области предмета одсека клавира
 Милица Степановић Баба-Милкић, шеф Стручног већа из области предмета теоретског одсека
 Александар Буркерт, шеф Стручног већа из области предмета одсека дувача и соло певача
 Владимир Обрадовић, шеф Стручног већа из области предмета одсека хармонике
 Светлана Дујаковић, шеф Стручног већа из области предмета општеобразовне наставе СМШ
 Милош Поповић, шеф Стручног већа из области предмета одсека гитаре

Сарадници у реализацији плана:

Наставници, професори музичких академија, реализатори акредитованих програма стручног усавршавања од стране ЗУОВ-а, уметници 
извођачи, културне институције Србије, музичке школе у Србији и региону.

Делокруг рада:

Унапређивање квалитета рада школе, процеса наставе и учења, компетенција наставника, васпитно-образовног нивоа ученика.

Табела 7.2.3–6: Стручно усавршавање у установи

Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Показатељ / Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р Конституисање Тима, израда плана стручног 

усавршавања
Тим

На седницама На-
ставничког већа, са-
станцима Тима

Формиран тим
План рада Тима чини саставни део
Годишњег плана рада школе

Израда плана концертне сезоне „Видимо се у 
музичкој”

Тим Састанак Тима Урађен план концертне сезоне
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Показатељ / Оцена успешности

О
кт

об
ар

„Концерти за предшколце” Директор, наставници, ученици Концерти Пуна концертна сала

„Видимо се у музичкој” Директор, наставници, ученици Концерти Реализован 1. и 2. концерт

Виолински дуо „Процес”
Извођачи: Англеина Новаковић и Мина Младеновић
Директор, помоћник

Концерти Реализован концерт

Н
ов

ем
ба

р

 „Комуникационе и презентационе вештине у 
области музичких и друштвено- химанистич-
ких предмета” (каталошки број: 817)

Водитељи семинара: др Ира Проданов Крајишник и 
Данијела Кличковић
Директор, педагог

Обука Реализована обука

„Концерт добродошлице” Директор, помоћник, наставници, ученици, педагог Концерт
Реализован концерт,
велика посећеност,
задовољство посетилаца

Дан просветних радника „Ја и даље држим час”
Директор, ученици и наставници школе и „Ваљевске гимна-
зије”

Програм
Реализован програм,
велика посећеност,
задовољство посетилаца

„Master class” проф. Зорана Крајишника, ре-
довног професора гитаре на Академији умет-
ности у Новом Саду:
„Важни елементи за развој гитаристичке педагогије
у практичном раду са ученицима”

Проф. Зоран Крајишник, Тим, наставници „master class” Реализован „master class”

Концерт Зорана Крајишника
Извођач: Зоран Крајишник
Директор, одсек гитаре

Концерт Реализован концерт

„Барокни витраж”
Извођачи: Мина (соло певач) и Душан Марковић (клавир)
Директор, помоћник

Концерт Реализован концерт

Правилник о стручном усавршавању Педагог и секретар школе
Презентација на сед-
ници Наставничког 
већа

Релаизована презентација

 „Видимо се у музичкој” Директор, помоћник, наставници, ученици Концерти Реализован 3. и 4. концерт

Промоција рада СМШ у оквиру промотивних про-
грама одсека

Директор, наставнци, ученици, педагог Презентације одсека Реализоване презентације
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Показатељ / Оцена успешности

Д
ец

ем
ба

р

Дуо гитара Евита и Стеван Јовић
Извођачи: Евита и Стеван Јовић
Директор, помоћник

Концерт Реализован концерт

 „Блиски сусрет музикалне врсте” Извођачи, директор, помоћник Концерт Реализован концерт

Сусрети са МШ „Фран Корун Кожељски” из Велења 
(Словенија)

Директор, гудачки одсек, запослени, гости Угледни час Реализован угледни час

„Образони системи у Словенији и Србији – слично-
сти, разлике и могућности”

Директори обе школе, ученици, педагог, одељењске старе-
шине

Трибина Реализована трибина

Полугодишње смотре Наставници, ученици Смотре по одсецима
Ученици успешно савладали пред-
виђене програме смотри

„Позив на плес” Директор, помоћник, наставници, ученици, педагог
Новогодишњи кон-
церт

Реализован концерт

 „Варт 2017” - такмичење гитариста Наставници одсека гитаре, запослени у школи, ученици, 
уметници

Такмичење, концер-
ти, дискусије

Реализовано такмичење, концерти
и „master class”

„Новогодишњи концерт”, наступ Музичког 
забавишта и Припремног разреда

Тамара Милосављевић, Светлана Ненезић, полазници, ди-
ректор

Концерт
Реализован концерт,
велика посећеност,
задовољство посетилаца

Ја
ну

ар

„Master class” проф. Николе Срдића, редовног про-
фесора кларинета на Академији уметности у Новом
Саду

Проф. Никола Срдић,Тим, наставници „master class” Реализован „master class”

„Светосавски концерт”
Директор, домаћини славе, помоћник, наставници, ученици,
педагог

Концерт Реализован концерт

„Видимо се у музичкој” Директор, помоћник, наставници, ученици, педагог Концерт Реализован 5. концерт

Ф
еб

ру
ар

Такмичење флаутиста 19. Међународни сусрети 
флаутиста „Тахир Куленовић”, 

Наставници одсека флауте, запослени у школи, ученици, 
уметници

Такмичење, концер-
ти, дискусије

Реализовано такмичење, концерти
и „master class” Дејана Гаврића

„Master class” проф. Наташе Митровић, ванредног 
професора ФМУ  у Београду на катедри за клавир

Проф. Наташа Митровић,Тим, наставници „master class” Реализован „master class”

М
ар

т

„Концерт две гитаре” 
Извођачи: Јелена Лукић и Лука Јездић
Директор, помоћник, запослени

Концерт Реализован концерт

„Пролећни концерт” Директор, запослени, ученици Концерт Реализован концерт
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Показатељ / Оцена успешности

Концерт Синиша Љубојевић - хармоника
Извођач: Синиша Љубојеић
Директор, помоћник, запослени

Концерт Реализован концерт

Угледни час проф. др Зорана Ракића
Реализатор: Зоран Ракић
Директор, запослени, ученици

Угледни час Реализован угледни час

А
пр

ил

„Ускршњи концерт” Директор, запослени, ученици Концерт Реализован концерт

Вилијам Шекспир „Ромео и Јулија” Наставници српског и енглеског језика, ученици, педагог Огледни час
Задовољство ученика исказано ан-
кетом

„Звездице” Диригент, директор, запослени Концерт
Реализвооан концерт,
велика посећеност

2. „Ваљевски фестивал хорова 2017” Наставници, управа, Запослени у школи, ученици
Такмичење, концер-
ти, дискусије

Реализовано такмичење и концер-
ти

 „Наставник и ученик у процесу каријерног вођења 
и саветовања” (каталошки број: 53)

Водитељи: др Мирјана Николић и
Мирко Марковић
Директор, запослени, ученици

Програм обуке Реализована обука

„Пролећни концерт” ученика ИО Лајковац Координатор ИО Лајковац, наставници, ученици Концерт Реализован концерт

М
ај „Генерална проба” Диригент, ученици, наставници Концерт Реализован концерт

„Музика за нови живот” 
Извођач: Андрија Мирковића (кларинет)
Директор, помоћник, Центар за ВТО Ваљево

Концерт солидарно-
сти Центру за ВТО

Реализован концет, прикупљена 
новчана средства

Солистички концерт ученика Николе Тодоровића
Извођач: Никола Тодоровић (клавир)
Директор, помоћник, предметни наставник

Концерт Реализован концерт

„Технички аспекти свирања класичне гитаре” Одсек гитаре, ученици Огледни час Рализован огледни час

Концерт ученика Припремног разреда и Музичког 
забавишта поводом Дана школе

Тамара Милосављевић, Светлана Ненезић, полазници, ди-
ректор

Концерт
Реализован концерт,
велика посећеност,
задовољство посетилаца

Концерт Драгана Средојевића
Извођач: Драган Средојевић,
Директор, помоћник, педагог, запослени

Концерт
Реализован концерт,
велика посећеност,
задовољство посетилаца

Међународни фестивал гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИ-
ЦЕ”

Запослени у школи, ученици, „Ваљевска гимназија” Такмичење, концер-
ти, дискусије

Реализовано такмичење и „master 
class”
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Ме-
сец Реализовано Носиоци активности Начин рада Показатељ / Оцена успешности

„Концерти у подне” за ученике других разреда ва-
љевских основних школа

Директор, педагог, запослени, ученици Концерти Реализована 3 концерта

Ју
н

Школска такмичења ученика основне и средње му-
зичке школе, годишње смотре ученичких постигну-
ћа

Наставници, ученици Такмичење Реализована школска такмичења

Пројекат самовредновања рада школе Тим, наставници, ученици Истраживање
Пројекат реализован у 2 кључне 
области

У оквиру стручног усавршавања у установи, наставници су се усавршавали на свим састанцима стручних већа за област предмета,
седницама одељењских и Наставничког већа и јавним часовима одсека.

Табела 7.2.3–7: Стручно усавршавање ван установе

Назив теме и облика стручног усавршавања Место Начин рада / учествовања Доказ о реализацији

„Госпојински сусрети црквених хорова” Ваљево
Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије, видео снимци, плакат, програм

Стручна посета МШ „Вук Караџић” Лозница Концерт Фотографије, извештаји

„Музички времеплов” наступ ученика флауте у МШ „Владимир Ђорђевић” Београд Концерт Фотографије, видео снимци, ФБ страна

Промотивни концерт ученика у МШ „Војислав Лале Стефановић” Ужице Концерт Фотографије, видео снимци, ФБ страна

Концерт триа „МИСС” Ваљево, Осечина Извођачи, присуство Фотографије, видео снимци, плакат, програм

Концерти триа „Аморозо” Ваљево Извођачи, присуство Фотографије, видео снимци, плакат, програм

Концерти квартета „Интермецо”
Београд, Делиград, Ја-
јинци, Лозница

Извођачи
Фотографије, извештај, видео снимци, ФБ 
страна

Наступи гудачког оркестра „Феникс”
Ваљево, Београд, Веле-
ње (Словенија)

Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије, извештај, видео снимци, ФБ 
страна

Концертно гостовање „Трагом златних степеница” КЦ Град у Београду
Организатори, диригент, 
извођачи

Фотографије, извештај, видео снимци, ФБ 
страна

Мешовити црквени хор „Хаџи Рувим” Ваљево, 
диригент Милица Степановић Баба-Милкић

Ваљево, Босна, Грчка 
(Прееза)

Диригент, учесници, слу-
шаоци

Фотографије
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Назив теме и облика стручног усавршавања Место Начин рада / учествовања Доказ о реализацији

Дечји црквени хор „Хаџи Рувим” Ваљево, 
диригент Вања Урошевић

Ваљево, Босна Диригент, присуство Фотографије

Камерни хор „Емануил” Ваљево, 
диригент Вања Урошевић

Ваљево, Босна, Грчка 
(Прееза)

Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије

Хор „Пресвете Богородице Тројеручице” Уб, 
диригент Николина Нинић

Уб, Коцељева Диригент Фотографије

Девојачки хор „Аделина” Ваљево, 
диригент Николина Нинић

Ваљево Диригент, присуство Фотографије

Хор „VA cappella”, 
диригент Божана Дивац

Ваљево, Зрењанин Диригент, присуство Видео снимак, промотивни материјал

Концертна делатност Душана Марковића Београд Извођач, присуство Програм

Соло наступи Славице Рајевац Београд Извођач Програм

„Музикална галерија”
Модерна галерија Ва-
љево

Организатори, присуство
Програми, плакати, фотографије, медијски 
прилози

Солистички концерти ученика Јоване Којић, Јане Рашић, Митра Јовановића, 
Софије Живић, Марије Обрадовић, Елене Медић

„Ваљевска гимназија” Организатори, присуство
Фотографије, извештај, видео снимци, ФБ 
страна

Концерт ученика „Победника републичког такмичења” 
Центар за кулутру Ва-
љево

Организатори, присуство
Фотографије, извештај, видео снимци, сајт, ФБ
страна

Концерт ученика и професора одсека за соло певање
Модерна галерија, Ва-
љево

Организатори, присуство
Фотографије, извештај, видео снимци, сајт, ФБ
страна

Наступи гудачког оркестра „Живорад Грбић” Ваљево, Београд
Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије, извештај, видео снимци, сајт, ФБ
страна

Наступи гудачког квартета „Принцес” Ваљево, Београд
Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије, извештај, видео снимци, сајт, ФБ
страна

Наступи триа „Пасионе” Ваљево, Београд
Диригент, извођачи, при-
суство

Фотографије, извештај, видео снимци, сајт, ФБ
страна

Концерти хора „Абрашевић” Ваљево Присуство Видео снимци

Концерт хора „Филип Кутев”, Бугарска
Коларчева задужбина, 
Београд

Присуство Фотографије
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Назив теме и облика стручног усавршавања Место Начин рада / учествовања Доказ о реализацији

Концерт састава „Postmodern jukebox”, Центар „Сава”, Београд Присуство Фотографије

Опера „Боеми”
Народно позориште 
Београд

Присуство Фотографије, извештај, улазнице

„Ка савременој настави српског језика и књижевности” Београд Присуство Уверење

”Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа 
зa крaj oпштeг срeдњeг и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa”

Онлајн семинар Завода 
за вредновање квалите-
та образовања и васпи-
тања

Учесник Уверење

EЛТА конференција за наставнике енглеског језика 2
Удружење наставника 
енглеског језика „ЕЛТА” 
Београд

Учесник Уверење

„Школа отворена родитељима”
„Прва основна школа” 
Ваљево

Учесници Уверење

„До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној на-
стави”

„Прва основна школа” 
Ваљево

Учесници Уверење

„Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима” 
(бр. у каталогу: 123)

Медицинска школа „др 
Миша Пантић” Ваљево

Учесници Уверење

Зимски и летњи кампови и радионице за флауту
Рача (Крагујевац), Лип-
ци и Тиват (Црна Гора)

Организатор, предавач ФБ страница „Липци”

Учешће наставника школе у раду жирија на такмичењима у земљи и окру-
жењу

Србија, Босна Чланови жирија, секретари Уговори

Активности које су планиране а нису реализоване:
 Нису реализовани огледни часови у оквиру свих одсека школе.

Координатор
Виолета Огњеновић, педагог школе
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Г) Тим за здравствену заштиту
Састав тима:
 Светлана Дујаковић, одељењски старешина – координатор
 Слађана Крстић, наставник биологије
 Весна Павловић, представник родитеља

Табела 7.2.3–8: Извештај о раду Тима за здравствену заштиту

Месец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

Октобар
 Светски Дан хране 13. 10. 2016.
 Здрави стилови живота у популацији адо-

лесцената, предавање

Ученици,
чланови тима за здравствену за-
штиту, 
ученици I р. СМШ.
Весна Павловић, предавач

Предавање Успешно урађено

Новем-
бар

 Месец борбе против болести зависности –
новембар

 Систематски прегледи за наставнике (5. 11.
2016. и 19. 11. 2016.)

Ученици, 
чланови тима за здравствену за-
штиту у сарадњи са патрона-
жном службом и лекаром, 
чланови тима.
Запослени у ДЗ Ваљево

Предавање
Филм
Преглед

Предавање одржано
Филм пројектован у Великој 
сали
Преглед успешно реализован

Децем-
бар  Месец борбе против сиде

Ученици у реализацији патрона-
жне службе и лекара,
чланови тима.

Тематска предавања
Тематска предавања одржана, 
Велика сала школе

Март
 Заразне болести; паразитске болести; за-

штита од полно преносивих болести и не-
жељене трудноће

Ученици, 
чланови тима.

Предавања, рад у групи
Предавања одржана, групни рад
заступљен у учионици бр. 37

Април – 
Maj

 Емоције; Адолесценција; Стрес и траума. 
Заштита менталног здравља.

 Систематски преглед за ученике првог и 
трећег разреда СМШ 15. 5. 2017.

Педагог, 
ученици, 
чланови тима.

Дискусије, радионице, 
предавања, рад у група-
ма ,
Преглед код лекара

Предавање одржано;
Радионице, дискусије,као и рад 
у групи реализовани у уч. бр. 37
Преглед обављен у школском 
диспанзеру ДЗ Ваљево
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Месец Реализовано Носиоци активности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереали-
зовано Оцена успешности

Јун  Евалуација рада тима и писање извештаја 
о раду

Тим Састанак
Извештај достављен помоћнику 
директора школе

Координатор
Светлана Дујаковић

Д) Тим за заштиту животне средине
Састав тима:
 Драгана Грујић/Слађана Крстић, наставник биологије – координатор тима
 мр Иван Рабасовић, наставник инструмента
 Далибор Чкојић, наставник православног катихизиса

Табела 7.2.3–9: Извештај о раду Тима за заштиту животне средине

Садржај рада
Време реа-

лизације
Носиоци посла

Циљна група

(са киме се

ради)

Очекивани ефекти плана

и предлог критеријума

успешности за план

Особа или тим

који врши ева-

луацију плана

Реализација ОбразложењеОбласти

рада
Планиране активности

Биологија
и Еколо-
гија

 Светски дан чистог 
ваздуха

3. новембар

 Професор биологије,
 чланови тима за за-

штиту животне среди-
не

Ученици првог 
разреда СМШ 

 Обележени еколошки 
важни датуми;

 Усвојена нова еколошка 
знања и ставови;

 Развијена љубав према 
живим бићима;

 Прихваћено еколошко 
понашање;

 Тим за за-
штиту живот-
не средине, 

 Директор 
 ПП служба

 Реализова-
но

Израда паноа и плака-
та на задату тему, обо-
гаћено фотографијама,
писаним садржајем

 Уређивање простора у
учионици. 

 Одржавање хигијене 
просторије. 

 Уређивање школског 
дворишта

Децембар – 
мај

 Професор биологије,
 чланови тима за за-

штиту животне среди-
не,

 одељењски старешина

Ученици СМШ Реализовано
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Садржај рада
Време реа-

лизације
Носиоци посла

Циљна група

(са киме се

ради)

Очекивани ефекти плана

и предлог критеријума

успешности за план

Особа или тим

који врши ева-

луацију плана

Реализација ОбразложењеОбласти

рада
Планиране активности

 Израда паноа, моде-
ла, макета и реклама 
на тему : Глобални 
еколошки проблеми

Април - мај

 Професор биологије,
 чланови тима за за-

штиту животне среди-
не,

 професор, 
 одељењски старешина

Ученици СМШ

Реализовано
датум:
13. 4. 2017.
20. 04. 2017.
27. 04. 2017.
4. 5. 2017.

Прикупљање фотогра-
фија и израда паноа на 
тему „Негативан утицај 
антропогеног фактора 
на животну средину”

 Обележавање Свет-
ског дана планете Зе-
мље

Април - мај

 Професор биологије,
 чланови тима за за-

штиту животне среди-
не,

 разредне старешине,
 Чланови УП, 
 педагог школе, 
 наставник физичке 

кулутре 

Ученици СМШ Реализовано

Ученици су се надове-
зали на предходну 
тему и проширили је у 
циљу значаја очувања 
животне средине и са-
мог опстанка живота 
на планети Земљи

 Уређење школског 
дворишта

Мај – јун

 Професор биологије,
 чланови тима за за-

штиту животне среди-
не,

 разредне старешине,
 Чланови УП, 
 педагог школе, 
 наставник физичке 

кулутре 

Ученици СМШ
Прихваћено еколошко по-
нашање

Реализовано
датум:
15. 05. 2017.
16. 05. 2017
17. 05. 2017.

Ученици су заједно са 
професором биологије 
посадили цвеће и уре-
дили прилаз школи

Координатор тима
Слађана Крстић
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Ђ) Тим за инклузивно образовање
На почетку школске 2016/2017. године формиран је Тим за инклузивно образовање у саставу:
Одговорно лице: мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
Координатор: Виолета Огњеновић, педагог школе 
Остали чланови тима: 

1. Јелена Дамњановић, наставник предметне наставе 
2. Јелена Томић Димитријевић, представник родитеља
3. Љиљана Делић, секретар школе

Сарадници у реализацији плана: Учитељ из ОШ, ученици, родитељи, педагошки асистент, предметни наставници, запослени у школи,
Здравствене установе...

Делокруг рада: Инклузивно образовање
Општи циљ: Спровођење свих активности везаних за примену принципа инклузивног образовања утврђених законским и подзаконским

актима.
Табела 7.2.3–10: Реализација плана рада Тима за инклузивно образовање

Реализоване активности Активности које нису реализоване Реализоване активности које нису биле 
планиране Показатељ успешности

Формиран Тим, подељена задужења. / / Урађен план рада Тима

Прикупљени подаци од одељењских старешина о 
ученицима код којих евентуално постоји потреба за 
неким од видова специфичне подршке.

/ /

Разменом информација, снимањем 
стања и праћењем ученика ове школ-
ске године, закључено је да у настави 
ни за једног ученика нема посебног 
прилагођавања начина рада, прила-
гођавања и измене садржаја образов-
но-васпитног рада и исхода и стан-
дарда постигнућа, где би морало 
применити ИОП. /

Нема ученика из претходних година ко-
јима је потребна додатна подршка

/

Укључени родитељи и спољни сарадници. / /

Урађен педагошки профил ученика. / /
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Реализоване активности Активности које нису реализоване Реализоване активности које нису биле 
планиране Показатељ успешности

Разматрана потреба за предузимањем активности из 
области инклузивног образовања.

/ /

Праћење и евалуација рада Тима, извештавање о 
раду.

/ / Усвојен извештај о раду Тима.

Констатовано је да, како током школске године није било ученика којима је била потребна додатна подршка, није рађен Индивидуални
образовни план (ИОП).

Координатор
Виолета Огњеновић, педагог школе

7.3. Извештаји осталих планова рада

7.3.1. Ученички парламент

Ученички парламент је регулисан чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 72/09,
52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) који ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у
школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. 

Табела 7.3.1–1: Чланови Ученичког парламента у школској 2016/17. години

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

1. Никола Лукић – ВИ 4. Нина Мијатовић – ТО 7. Јела Јовановић – ВИ 10. Катарина Марковић – ВИ

2. Сара Благојевић – ТО 5. Кристина Мирковић – ТО 8. Невена Лукић – ВИ 11. Јана Рашић – ВИ
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Ученички парламент

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

3. Наталија Малешевић - ТО 6. Ана Благојевић - ТО 9. Теодора Рафаиловић - ВИ 12. Јована Радовић – ТО

Председник Ученичког парламента била је Катарина Марковић, ученица IV разреда СМШ.

Пунолетни представници ученика у Школском одбору:
 Никола Тодоровић
 Митар Јовановић

Табела 7.3.1–2: Реализација плана рада Ученичког парламента

Време

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

које су БИЛЕ предвиђене 

годишњим планом рада

Носиоци активности Начин реализације

Реализоване активности 

које НИСУ биле предвиђе-

не годишњим планом

Активности које

НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ
Показатељ успешности

С
еп

те
м

ба
р

Конституисање Ученичког Пар-
ламента у шк. 2016/17. год

Ученици
Педагог

Демократска процедура
гласања

/ /
Изабран  председник, записничар 
и представници у ШО

Пословник о раду УП
Председник УП

Педагог
Излагање, Дискусија / / Усваојен Пословника о раду УП

Упознавање са ЗООСОВ Педагог
Излагање, Штампани
материјал Дискусија

/ /
Информисаност ученика
Улога УП у раду ШО

Сарадња са невладиним органи-
зацијама - Промоција друштвене
групе Друштва истражвача „Вла-
димир Мандић Манда” Ваљево

Директор
Проф. Н. Кристић

Педагог
Ученици I р. СМШ

Презентација / / Успостављена сарадња

О
кт

об
ар Избор ученика за учешће у раду 

Тимова

Директор
УП

Педагог
Договор / /

Ученици активно учествују у раду 
школских тимова

Учешће у раду УНСС УП
Педагог

Конференција / / Учешће на конференцији УНСС
Промоција школе
Размена искустава
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Време

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

које су БИЛЕ предвиђене 

годишњим планом рада

Носиоци активности Начин реализације

Реализоване активности 

које НИСУ биле предвиђе-

не годишњим планом

Активности које

НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ
Показатељ успешности

Конкурси и стипендије
Секретар

ОС
Педагог

Обавештења
Пријаве

/ / Ученици добијају стипендије

„Здрави стилови живота”
Патронажна служба

Ученици
Педагог

Предавање / /
Ојачана свест ученика о здравом 
жиоту

Филм „Никад хероин”
Директор

Педагог школе
„Добри људи”

Пројекција филма / / /

Планирање стручног путовања 

ОС
Директор
Ученици
Педагог

Одређивање релације / /
Ученици активно учествовали у из-
бору дестинација и креирању пра-
вилима понашања

Н
ов

ем
ба

р

Успех ученика на крају I класи-
фикационог периода

ОС
Ученици
Педагог

Разговор / /

Вреднован успех и рад из перспек-
тиве ученика;
Развијен критички осврт на соп-
ствени рад

Ана Благојевић
Педагог

Радионица Антидискриминација / У школи нема дискриминације

/ / / /

Рад са члановима 
Парламента о начи-
нима доношења 
одлука, преузимању 
одговорности, тим-
ском раду и плани-
рању акција

/

Разговор о стручном путовању
УП

Педагог
Дискусија / /

Развијена критичка свест ученика 
о понашању на путовању
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Ученички парламент

Време

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

које су БИЛЕ предвиђене 

годишњим планом рада

Носиоци активности Начин реализације

Реализоване активности 

које НИСУ биле предвиђе-

не годишњим планом

Активности које

НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ
Показатељ успешности

Д
ец

ем
ба

р

Обележавање светског дана бор-
бе против AIDS-a

УП
Омладина „ЈАЗАС”
Наташа Кристић

Радионица / /
Свест о опасности ризичних одно-
са

/

Представници школе
из Велења
Директор
Педагог

Ученици СМШ

Трибина
„Музичко образовање у 
Словенији и Србији

/
Ученици уочавају сличности и ра-
злика у образовним системима у 
Словенији и Србији

/
Завод за јавно здра-

вље Ваљево
Презентација

Превенција репродуктив-
ног здравља младих

/
Ојачана свест ученика о важности 
здравог репродуктивног система

/ / / /
Прослава Нове годи-
не

/

Ја
ну

ар

/ / / /
Испитивање потреба 
ученика важних за 
рад Парламента

/

Ф
еб

ру
ар

Анализа успеха на крају I полу-
годишта

УП
Педагог

ОС
Дискусија / /

Вредновање сопственог рада и 
учења и развијање критичког освр-
та на сопствени рад ученика

Анкетирање ученика о слобод-
ним активностима

ОС
Педагог

Анкета / /
Изражавање специфичних жеља 
ученика у циљу правилног кори-
шћења слободног времена

М
ар

т

Рад на квалитетнијој сарадњи  
ученика и наставника

УП
Диркетор
Педагог

Наставници
Ученици СМШ

Семинар Разговор
Састанак УП

„Комуникационе и презен-
тационе вештине у области
музичких и друштвено-ху-
манистичких предмета”

/
Јачање сарадње и квалитетнијег 
односа наставника и ученика
Одлука о посети опери

/ Влада Арсић
Педагог

Настваници
Ученици

Трибина „Интернет насиље” / /
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Време

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

које су БИЛЕ предвиђене 

годишњим планом рада

Носиоци активности Начин реализације

Реализоване активности 

које НИСУ биле предвиђе-

не годишњим планом

Активности које

НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ
Показатељ успешности

/ / / /
Критеријуми за из-
бор и набавку уџбе-
ника

/

А
пр

ил

/ / / /

Културно-забавни 
живот ученика – 
осмишљавање актив-
ности

/

/ / / /
Израда презентације 
УП наше школе за 
сајт

/

Анализа успеха ученика на крају 
III класификационог периода

ОС
Ученици Разговор / /

Вредновање сопственог рада и 
учења и развијање критичког освр-
та на сопствени рад ученика

Професионално и каријерно во-
ђење ученика

Педагог
ОС

Едукатори

Разговор
Семинар

/ /
Упознавање сопствених жеља и 
способности, писање професио-
налне биографије

М
ај

Анализа учешћа ученика на так-
мичењима

УП
Педагог

Дискусија / /
Квалитетно учешће ученика у из-
бору такмичења на којима ће уче-
ствовати

Анализа рада УП и евалуација
УП

Педагог
Директор

Анализа
Разговор

/ /
Критички осврт из перспективе 
ученика

Ју
н Израда извештаја рада УП

УП
Педагог

Писано извештавање / / Усвојен извештај о раду УП
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Ученички парламент

Реализација плана:

 Од 28 планираних активности, 6 није реализовано, тако да је реализација плана 64,29%. Како су спроведене 4 непланиране активности,
то указује на већу успешност рада Ученичког парламента.

 У наредној школској години рационалније испланирати садржаје рада УП у другом полугодишту, због велике оптерећености ученика и
додатних активности школе у том периоду.

Педагог школе
Виолета Огњеновић
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7.4. Извештаји о реализацији наставних и 
ваннаставних активности

7.4.1. Реализација планова редовне наставе

Планиране  активности  редовне  и  изборне  наставе  реализоване  су  у  потпуности.
Посебно издвајамо наставу оркестара и хорова.

А) Оркестри

А.1) Гудачки оркестар ОМШ
У школској 2016/17. години гудачки оркестар ОМШ чинилo je 15 ученика. 

Прве виолине:
Јован Муратовић, Ивона Андрић, Софија Тофиловски, Иван Томић

Друге виолине:
Филип Стевановић, Јана Петрашевић, Марко Марковић, Ања Крунић

Треће виолине:
Лидија Штулић, Анђелка Јовановић, Неда Ђелмаш

Виолончело:
Василије Петровић, Давид Мијаиловић, Тијана Павловић, Анђелина Николић

Оркестром је  руководила  мр  Снежана  Стевановић.  У  току  године  гудачки оркестар
ОМШ је наступао на Новогодишњем Концерту гудачког одсека у ваљевској Гимназији и на
два јавна часа гудачког одсека. 

Овогодишњи репертоар оркестра чиниле су следеће композиције:
 М. Мусоргски : Променада из Слика са изложбе
 Насловна музичка тема из серије „Игра престола” 

Традиција брижљивог неговања оркестарског свирања на гудачком одсеку била је и ове
године  изражена  у  раду  оркестра.  Ученици  су  своју  личну  спознају  инструмента
унапредили кроз доживљај оркестарског звука и неопходност рада на интонацији, ритму и
постизању  уједначене  боје  звука  као  примарних  елемената  складног  и  квалитетног
музицирања у ансамблу. 

Руководилац оркестра ОМШ
мр Снежана Стевановић
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А.2) Оркестар хармоника
У школи  је  и  ове  године,  у  складу  са  Планом и  програмом рада,  организован  рад

Оркестра хармоника.  Као једном од видова обавезног групног музицирања пробама су
присуствовали ученици хармонике IV, V и VI разреда Основне музичке школе. За ученике
хармонике IV, V и VI разреда Основне школе, који се из било ког разлога нису могли
укључити у рад Оркестра,  био  је  предвиђен рад у  школском хору,  као вокалном виду
групног музицирања, или на предмету камерна музика..

Пробе су одржаване у вечерњем термину, за време трајања седмог и осмог часа, како
би  на  пробу  могли  стићи  и  ученици  који  иду  у  поподневну  смену  у  основну
(општеобразовну) школу.. Настава оркестра се одвијала кроз рад целог Оркестра, као и
рад  делова  Оркестра  на  одвојеним  пробама.  На  пробама  целог  Оркестрa  обрада  и
уобличавање  музичких  дела  спровођена  је  елементима  оркестарског  рада:  усвиравање
деоница,  ритмичко  усклађивање,  заједничка  артикулација  и  фразирање,  динамичко
нијансирање и тд.  Кроз такав рад ученици су се навикавали да слушају своју и остале
деонице, како би стекли доживљај целокупне тонске слике. Одвојене пробе су заказиване
ради  посебног  увежбавања  тежих  места  у  партитури  и  техничког  дотеривања  и
разјашњавања одређених проблема у појединим штимовима, као и за помоћ за ученике
који  су  имали  потешкоћа  у  савладавању  програма.  Ради  бољег  и  бржег  савладавања
програма, остварена је сарадња са наставницима инструмента, који су, на индивидуалним
часовима, разјашњавали и увежбавали са својим ученицима технички захтевна места у
појединим штимовима.

До  оригиналних  оркестарских  дела  за  хармонику  је  врло  тешко  доћи,  па  сe
композиције углавном бирају из репертоара камерне музике за хармонику. То условљава
разна прилагођавања и у мањој  мери транскрибовање тих композиција за  оркестарско
свирање, примерено узрасту ученика и унутрашњој структури Оркестра.

У овој школској години обрађивано је четири композиције које су обухватале тематску
грађу различитог сензибилитета:
 „Токата” – Дербенко
 „Руски плес” – Шендерјов
 „Дечији марш” – Ј. Милосављевић
 „Шала” – Д. Самоилов
 „Плес малих лабудова” – П. И. Чајковски
 „Канон (на француску народну песму „Фрер Жак”)” – Г. Малер

па  су  ученици  имали  прилику  да  се  упознају  са  законитостима  оркестарског  рада
приликом стварања музике различитих особина и карактера. 

У  раду  Оркестра  хармоника,  у  школској  2016/17.  години,  учествовали  су  следећи
ученици Основне школе:

Довечер Марко, IV разред,
Ђенисић Илија, IV разред,
Новаковић Ђорђе, IV разред,
Павловић Стефан, IV разред,
Урошевић Марија, IV разред,
Васић Никола, V разред,

Гаврић Никола, V разред,
Јевтић Милан, VI разред,
Тошић Милан, V разред,
Урошевић Немања, V разред,
Јоксимовић Данило, VI разред.

Руководилац оркестра хармоника
Владимир Обрадовић
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Б) Хорови

Б.1) Хор Основне музичке школе
Током  школске  2016/17.  године  хор  ОМШ  „Живорад  Грбић”  бројао  је  80 чланова.

Током  године  велики  број  ученика  био  је  преусмерен  на  наставу  камерне  музике,  а
најчешћи разлог било је нередовно похађање обавезне хорске наставе. До краја школске
године, број ученика који похађају хорску наставу износио је 53 ученика. У састав хора
улазили су ученици клавирског, гитарског и дувачког одсека који су похађала IV, V и VI
разред  шестогодишњег  или  III  и  IV  разред  четворогодишњег  музичког  образовања.
Ученици  гудачког  одсека  и  одсека  хармоника  већином  су  упућивани  на  оркестарску
наставу, мада је било ученика који су похађали наставу хора. Настава се одвијала у два
хорска  састава:  хор  А,  у  који  су  улазили  ученици развијенијих  вокалних  способности
(такмичарски  састав),  и  хор  Б  који  су  чинили  ученици  слабије  развијених  вокалних
способности или путници.

Како због великог броја часова које ученици имају у основним школама, тако и због
великог броја ваннаставних активности којима се баве у вечерњим часовима, није било
фиксних дана којима се настава одвијала (све је зависило од договора са ученицима) али
је термин увек био седми час у поподневној смени (19.10 – 19.55) за чланове А хора.
Ученици који похађају хор Б час су имали према утврђеном распореду,  а у  складу са
сменама  у  основној  школи.  У  највећем броју  случајева  ученици су  редовно  похађали
наставу. Након првог полугодишта известан број ученика упућен је из хора А у хор Б где
су  похађали  наставу  до  краја  школске  године.  На  разредни испит,  због  великог  броја
оправданих изостанака упућена су 3 ученика: Јована Петровић, Виктор Диволић и Ива
Пламенац, сви ученици  IV  разреда ОМШ. Након одржане припремне наставе, ученици
Јована Петровић и Виктор Диволић положили су хор са оценом одличан (5), а ученица
Ива Пламенац приступиће полагању разредног испита у августу месецу, јер у заказаном
јунском  испитном  року  није  могла  да  се  појави  из  оправданих  разлога.  Настава  се
одвијала у учионици бр. 21.

Током године обрађене су следеће композиције: 

Хор А:
1)„Соса са сатом” – К. Бабић
2) „Can you feel  the  love  tonight”,  нумера  из  Дизнијевог  цртаног  филма  „Lion  King”,

аранжман Николина Нинић
3)„Let it go”, нумера из Дизнијевог цртаног филма „Frozen” – аранжман Николина Нинић
4)„Тебе појем” – Ст. Ст. Мокрањац
5)„На Ранилу” – Ст. Ст. Мокрањац
6)„Dona nobis pacem” – канон 

Хор Б:
1)„Маријо дели бела кумријо” – народна песма, аранжман Николина Нинић
2)„Запевала сојка ’тица” – народна песма, аранжман Николина Нинић
3)„Тамна ноћи” – народна песма, аранжман Бранко Тадић
4)„Тебе појем” – Ст. Ст. Мокрањац
5)„На ранилу” – Ст. Ст. Мокрањац
6)„II руковет” – Ст. Ст. Мокрањац
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7)„Viva la musica” – канон 
8)„Зима, зима, е па шта је” – В. Ђорђевић
9)„Драги бато” – канон

10)„Богородице Дјево” – Анонимус
11)„Kiss the girl” – нумера из цртаног филма „Мала сирена”, аранжман Николина Нинић
12)„Can you feel  the  love  tonight” –  нумера  из  цртаног  филма „Lion  King”,  аранжман

Николина Нинић 

Током године хор је имао 3 наступa од чега је 1 био такмичарског карактера:
1)На  новогодишњем  концерту,  под  називом  „Позив  на  плес”,  одржаном  дана  29.

децембра 2016. године у великој сали МШ „Живорад Грбић”, хор ОМШ, у саставу од 31
члана,  извео је композицију „Can you feel the love tonight”, уз инструменталну пратњу
Оливере Пантелић и Верице Јаковљевић.  

2)На концерту поводом прославе школске славе, одржаном 26. јануара 2017. године у
великој  сали  МШ  „Живорад  Грбић”,  хор  ОМШ,  у  саставу  од  35  чланова,  извео  је,
заједно  са  хором  СМШ  химну  Св.  Сави,  а  самостално  дело  „Тебе  појем”,  Ст.  Ст.
Мокрањца.

3)На  другом Ваљевском фестивалу  хорова,  „ХорФест”-у,  одражаном 22.  априла  2017.
године у великоја сали МШ „Живорад Грбић” хор ОМШ је у саставу од 36 ученика
извео: „Dona nobis pacem”, канон, „Тебе појем” Ст. Ст. Мокрањца, „На ранилу” Ст. Ст.
Мокрањца,  „Let  it  go” аранжман  Николина  Нинић.  Солиста  Исидора  Лазаревић,
ученица  шестог  разреда,  клавирска  сарадња  мр  Иван  Рабасовић.  Овом  приликом
освојили су  II-1 награду са  89 бодова и специјалну награду за најбоље изведену
обавезну композицију. 

Диригент хора
Николина Нинић 

Б.2) Хор СМШ
Школска 2016/17. година је као и претходна протекла у знаку Девојачког хора СМШ.

Велики број наступа и учешће и освојене награде на два такмичења су резултат великог
рада и посвећености чланица хора.

Али морам напоменути да је и Мешовити хор СМШ вредно радио и имао неколико
запажених наступа. На концерту поводом Дана просветара одржаном у Концертној сали
Музичке  школе,  Мешовити  хор  је  отпевао  Студентску  химну.  На  концерту  поводом
прославе Св.  Саве,  Мешовти хор СМШ је поред Светосавске химне отпевао и народну
песму  са  Косова  „Хајде,  Јано”  у  аранжману  Тине  Харингтон.  На  свечаности  поводом
доделе диплома матурантима, Мешовити хор је још једном отпевао Студентску химну.

Девојачки  хор  СМШ  је  и  ове  школске  године  наступио  на  два  такмичења.  На  2.
ХОРФЕСТУ одржаном у Ваљеву,  хор је  освојио II  награду са освојених 87 поена,  а на
Мајским музичким свечаностима у Бијељини хор је освојио Златну медаљу са освојених
92  поена.  На  овим  такмичењима  Девојачки  хор  се  представио  са  следећим
композицијама: 
 Јакоб Галус: „Пуери концините”
 Ирина Денисова: „Оком благоутробним, Господи”
 Андреа Пиракуибилис: „Ла Лиорона”
 Константин Бабић: „Прсти”
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Девојачки хор сем такмичарских наступа имао је и знатам број наступа у Концертној
сали Музичке школе. 15. 12. 2016. наступа на концерту „Блиски сусрети музикалне врсте”
на ком су поред ученика и професора Музичке школе „Живорад Грбић”,  наступили и
ученици и професори Музичке школе „Фран Корун Кожељски” из Велења. На поменутом
концерту  Девојачки  хор  је  извео  композицију  „Прсти”  Константина  Бабића.  На
Новогодишњем концерту ученика и професора Музичке школе, одржаном 29. 12. 2016.
хор наступа са композицијом „Ла Лиорона”.  Од 20 – 23.  04.  2017.  год.  Девојачки хор
наступа на 2. ХОРФЕСТУ. 11. 05. 2017. хор наступа на концерту учесника предстојећег
Фестифала  музичких  и  балетских  школа  Србије  на  коме  су  поред  ученика  ваљевске
музичке школе наступили и ученици МШ „Вук Караџић” из Лознице. Том приликом је хор
отпевао  две  композиције:  „Пуери  концините”  Јакоба  Галуса  и  „Ла  Лиорона”  Андрее
Пиракуибилиса.  13.  05.  2017.  хор  наступа  на  Мајским  музичким  свечаностима  у
Бијељини, а 18. 05.  2017. Девојачки хор СМШ наступа на свечаном концерту поводом
Дана школе са композицијом „Прсти” Константина Бабића.  

На крају треба напоменути да је поред великог напретка у звуку хора , ове школске
године  дошло  и  до  побољшања  визуелног  идентитета  хора.  Наиме  чланицама  хора  је
сашивена нова гардероба. 

Надам се да ћемо и следеће школске године наставити истим путем и постићи још
боље резултате.

Диригент хора
Милица Степановић Баба-Милкић

7.4.2. Реализација планова допунске наставе

Планирани часови допунске наставе реализовани су у потпуности. 

7.4.3. Реализација планова додатне наставе

Планирани часови додатне наставе реализовани су у потпуности. 

7.4.4. Реализација такмичења у организацији 
школе

А) Школска такмичења

А.1) Стручно веће из области предмета одсека клавира
Школско  такмичење  ученика  клавирског  одсека  Музичке  школе  „Живорад  Грбић”

одржано је у среду, 07. јуна 2017. године. Треће по реду школско такмичење остало је
верно истим Пропозицијама:
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 први разред ОМШ - етида и слободна композиција,
 сви остали разреди ОМШ и СШ - две композиције по слободном избору.

Имајући у виду сталну тежњу ка унапређењу, наше такмичење је отворило своја врата и
за ученике Теоретског одсека средње школе. 

У првом разреду ОМШ, наступило је пет ученика. Сви су показали врло висок квалитет
свирања и оцењени су првом наградом. Изузетно добрим свирањем издвојила се Вања
Штулић, класа: Милица Продановић, проф.

Од тринаест пријављених ученика, у другом разреду ОМШ наступило је 12 ученика.
Прву  награду  освојило  је  8  ученика,  другу  -  2,  трећу  -2.  Посебно се  издвојила  Маша
Ранковић, класа: оливера Пантелић, проф.

Од једанаест пријављених ученика, трећи разред ОМШ представило је 7. Прву и другу
награду освојило је по троје ученика, док је један ученик освојио трећу награду.

Четврти разред  ОМШ представило је  4  ученика.  Додељене су  две  прве  и  две  друге
награде.

Пети разред ОМШ је представило 5 ученика. Додељена је једна прва, три друге и једна
трећа награда.

Средњу школу представило је 4 ученика, и то један ученика вокално - инструменталног
смера (клавир -  главни предмет)  и троје  ученика теоретског смера (клавир -  музички
сарадник). Сви ученици су освојили прве награде са жељом да се додатно подстакне и
мотивише њихов даљи рад и напредак.

Након завршеног  такмичења одржан је  неформални састанак на  ком су  размењена
искуства.  Сложили смо се  да  Школско такмичење доприноси напретку ученика нашег
одсека и да га треба даље развијати и унапређивати.

РЕЗУЛТАТИ

ПРВИ РАЗРЕД ОМШ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Ана Радојичић Милица Продановић I - 96
2. Ања Томић Милена Степановић I - 96
3. Огњен Тодоровић Милица Продановић I - 97
4. Даница Ђурић Јелена Мирковић I - 95
5. Вања Штулић Милица Продановић I - 100

ДРУГИ РАЗРЕД ОМШ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Сара Арсеновић Димитрије Томић III - 76
2. Чарна Ђурић Славица Рајевац I - 95
3. Емилија Павловић Милена Степановић I - 90
4. Марко Тодорчевић Јелена Мирковић I - 98
5. Лана Љубојевић Иван Рабасовић II - 88
6. Павле Томић Славица Рајевац I - 92
7. Јања Николић Оливера Пантелић II - 85
8. Марија Остојић Димитрије Томић одустала
9. Матија Пантелић Јелена Мирковић I - 94
10. Маријана Тешић Славица Рајевац III - 78
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11. Бојичић Симон Димитрије Томић I - 97
12. Маша Ранковић Оливера Пантелић I - 100
13. Миленко Трифковић Иван Рабасовић I - 97

ТРЕЋИ РАЗРЕД ОМШ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Ања Мишковић Милена Степановић III - 78
2. Катарина Глогиња Славица Рајевац одустала
3. Сара Јаневски Иван Рабасовић одустала
4. Софија Лазаревић Оливера Пантелић II - 88
5. Лука Трифуновић Славица Рајевац одустао
6. Јован Пакевић Душан Марковић I - 94
7. Исидора Прокић Милена Степановић I - 93
8. Павле  Ранковић Димитрије Томић II - 85
9. Мина Марковић Оливера Пантелић II - 80
10. Софија Ненадовић Милена Степановић I - 95
11. Андрија Танасковић Славица Рајевац одустао

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОМШ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Ања Рашевић Оливера Пантелић II - 3
2. Ивана Петровић Славица Рајевац II - 3
3. Сара Милосављевић Милена Степановић I - 90
4. Дуња Богојевић Оливера Пантелић I - 94

ПЕТИ РАЗРЕД ОМШ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Марија Јевтић Милена Степановић II - 82
2. Ана Матијашевић Иван Рабасовић II - 84
3. Сара да Ролд Душан Марковић II - 88
4. Матија Ћосић Милена Степановић III - 75
5. Тијана Маџаревић Милица Продановић I - 95

ПРВИ РАЗРЕД ТО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, КЛАВИР - МУЗИЧКИ САРАДНИК

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Алекса Поповић Јелена Мирковић I - 98
2. Сара Благојевић Јелена Мирковић I - 95
3. Тијана Савић Тијана Станојевић I - 95

ТРЕЋИ РАЗРЕД ВИ ОДСЕКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, КЛАВИР - ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ

р. б. Име и презиме Класа Награда
1. Теодора Рафаиловић Иван Рабасовић I - 92

Шеф Стручног већа
Милица Продановић
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А.2) Стручно веће из области предмета одсека гудача
Од школске 2008/09. На иницијативу тадашњег шефа одсека мр Сузане Радовановић

Перић,  гудачки  одсек  негује  традицију  организације  школског  такмичења,  које  је  са
развојем одсека у значајној мери модификовано. Основна идеја овог типа такмичења је
била поспешивање тимског рада и стварање релативно уједначеног критеријума на нивоу
одсека као и развој такмичарског духа и креативне иницијативе код најуспешнијх ученика
одсека. 

Од  школске  2009/10.  године  школско  такмичење постаје  обавезна  активност  за  све
ученике  гудачког  одсека,  а  од  2014/15.  године  на  њему  су  наступили  и  ученици
виолончела из класе Данице Рашковић из издвојеног одељења СМШ „Живорад Грбић” у
Лајковцу. 

2010. године, шеф стручног актива гудачких инструмената мр Снежана Стевановић,
прецизира правила и пропозиције такмичења који подразумевају:
 наступ свих ученика гудачког одсека (ослобођени су ученици завршних разреда),
 такмичењу присуствују сви професори гудачког одсека, родитељи ученика и ученици

категорије која се такмичи,
 на такмичењу се сваки професор обраћа публици и представља своју класу,
 такмичаре оцењује жири састављен од професора гудачког одсека,
 жири има право да прогласи победника сваке категорије,
 такмичарски програм се изводи напамет. 

У  школској  2016/17.  години,  такмичење  је  одржано  1.  и  2.  јуна  2017.  године.  На
такмичењу је наступило 77 ученика основне и 7 ученика средње музичке школе из класа
мр Снежане Стевановић, Ангелине Новаковић, Љиљане Јовановић, Владимира Стоилкова,
Верице Јаковљевић, Милене Мартинов Стојковић, Jоване Радојковић и Данице Рашковић. 

Награде:
I  разред –  наступило  15  ученика  (7  првих  награда,  8  других  награда).  Победници

категорије: Вук Стевановић, класа С. Стевановић (виолина) - 100 поена и Јасмина Филић,
класа Д. Рашковић (виолончело) – 98 поена.

II  разред  –  наступило  11  ученика  (3  прве  награде,  4  друге  награде,  2  треће  и  2
похвале). Победници категоријe: Тина Петровић, класа А. Новаковић (виолина) - 98 поена
и Емилија Крунић, класа Д. Рашковић (виолончело) - 100 поена.

III разред – наступило 18 ученика (5 првих награда, 3 друге награде, 3 треће награде, 3
похвале и 4 ненаграђена ученика). Победницк категорије: Николина Маџаревић, класа С.
Стевановић (виолина) – 98 поена.

IV разред – наступило 11 ученика (3 прве награде, 4 друге награде, 2 треће награде, 1
похвала  и  1  ненаграђен  ученик).  Победници категорије:  Софија  Тофиловски,  класа  С.
Стевановић (виолина) – 99 поена и Тијана Павловић, класа Д. Рашковић (виолончело) –
100 поена.

V разред – наступило 7 ученика (4 прве награде, 1 друга награда, 1 трећа награда, 1
ненаграђен  ученик).  Победници  категорије:  Петрашевић  Јана,  класа  А.  Новаковић
(виолина) – 96 поена и Николић Анђелина, класа Д. Рашковић (виолончело) – 99 поена.

Средња школа:
Наступило  4  ученика  (2  прве  награде  и  две  друге  награде).  4  ученика  СМШ  нису

приступили такмичењу због оправданих разлога. 
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Ове  године  на  такмичењу су  се  представили  и  ученици гудачког  одсека  издвојеног
одељења наше школе у Лајковцу, и то:

Виолина – класа А. Марковић 
Први разред – наступио 1 ученик ( прва награда)
Други разред – наступило 4 ученика (1 прва награда и 3 друге награде)
Четврти разред – наступило 5 ученика (3 прве и 2 друге награде)
Пети разред – наступио 1 ученик (3. награда)
Победник категорије - виолина: Дејана Бојовић, 5. р. - 99 поена

Виолончело – класа Д. Рашковић
Ана Вићентијевић, 1. р. ОМШ -1. награда

Школско такмичење је једно од омиљених активности гудачког одсека, јер је на њему
омогућен потпуни увид у класе и ангажовање ученика и професора. Врло битна чињеница
је да родитељи, слушајући своју децу, имају реалну представу о њиховом напредовању,
њиховој позицији у целокупној генерацији, као и могућност упознавања са радом других
професора одсека. Временом се показало да је ово такмичење најделотворнија мотивација
а и опомена за ученике и професоре гудачког одсека СМШ „Живорад Грбић” и да свако
следеће превазиђе претходно и у квалитету а и у самој озбиљности приступа настави, како
код ученика, тако и код професора. 

Табела 7.4.4–1: Резултати школског такмичења гудача

р. б. Име Ра-
зред

Ниво
обра-
зов.

Класа Број поена Награда Победник
категорије

Седи-
ште

школе

1. Вук Стевановић I О. М. Ш. мр Снежана Стевановић 100 поен I награда ✔ Ваљево

2. Јасмина Филић I О. М. Ш. Даница Рашковић 98 поена I награда ✔ Ваљево

3. Николина Павловић I О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић 98 поена I награда Ваљево

4. Реља Илић I О. М. Ш. Верица Јаковљевић 95 поена I награда Ваљево

5. Јана Крстић I О. М. Ш. Љиљана Јовановић 93 поена I награда Ваљево

6. Нађа Стефановић I О. М. Ш. Јована Радојковић 93 поена I награда Ваљево

7. Мина Ђорђевић I О. М. Ш. Даница Рашковић 91 поен I награда Ваљево

8. Николија Кулинче-
вић

I О. М. Ш. Љиљана Јовановић 88 поена II награда Ваљево

9. Николина Мишковић I О. М. Ш. Јована Радојковић 88 поена II награда Ваљево

10. Маша Нешковић I О. М. Ш. Верица Јаковљевић 86 поена II награда Ваљево

11. Ника Ратковић I О. М. Ш. Даница Рашковић 85 поена II награда Ваљево

12. Николина Милова-
новић

I О. М. Ш. Ангелина Новаковић 85 поена II награда Ваљево

13. Лазар Урошевић I О. М. Ш. Љиљана Јовановић 83 поена II награда Ваљево

14. Оливера Петровић I О. М. Ш. Љиљана Јовановић 82 поена II награда Ваљево

15. Вукашин Тимотић I О. М. Ш. Владимир Стоилков 80 поена II награда Ваљево

1. Емилија Крунић II О. М. Ш. Даница Рашковић 100 поена I награда ✔ Ваљево

2. Тина Петровић II О. М. Ш. Ангелина Новаковић 98 поена I награда ✔ Ваљево

3. Миливој Јовановић II О. М. Ш. Љиљана Јовановић 95 поена I награда Ваљево

4. Неда Томић II О. М. Ш. Љиљана Јовановић 88 поена II награда Ваљево

5. Злата Кнежевић II О. М. Ш. Љиљана Јовановић 85 поена II награда Ваљево
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р. б. Име Ра-
зред

Ниво
обра-
зов.

Класа Број поена Награда Победник
категорије

Седи-
ште

школе

6. Уна Дринчевић II О. М. Ш. Верица Јаковљевић 82 поена II награда Ваљево

7. Дуња Ћосић II О. М. Ш. Владимир Стоилков 80 поен II награда Ваљево

8. Елена Вићић II О. М. Ш. Јована Радојковић 79 поена III награда Ваљево

9. Јана Ивановић II О. М. Ш. Јована Радојковић 77 поена III награда Ваљево

10. Андријана Ашковић II О. М. Ш. Љиљана Јовановић 65 поена похвалу Ваљево

11. Милица Стојковић II О. М. Ш. Владимир Стоилков 65 поена похвалу Ваљево

1. Николина Маџаревић III О. М. Ш. мр Снежана Стевановић 98 поена I награда ✔ Ваљево

2. Ленка Вуковић III О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић 95 поена I награда Ваљево

3. Наталија Панић III О. М. Ш. Ангелина Новаковић 94 поена I награда Ваљево

4. Тара Димитријевић III О. М. Ш. Ангелина Новаковић 92 поена I награда Ваљево

5. Јана Јоксимовић III О. М. Ш. Владимир Стоилков 90 поена I награда Ваљево

6. Анастасија Рафаило-
вић

III О. М. Ш. Ангелина Новаковић 88 поена II награда Ваљево

7. Василије Трипковић III О. М. Ш. Ангелина Новаковић 83 поен II награда Ваљево

8. Анастасија Радова-
новић

III О. М. Ш. Верица Јаковљевић 80 поена II награда Ваљево

9. Александра Петро-
вић

III О. М. Ш. Љиљана Јовановић 70 поена III награда Ваљево

10. Анка Стошић III О. М. Ш. мр Снежана Стевановић 70 поена III награда Ваљево

11. Дамјан Крстић III О. М. Ш. Верица Јаковљевић 70 поен III награда Ваљево

12. Лана Милутиновић III О. М. Ш. Љиљана Јовановић 65 поена похвалу Ваљево

13. Михајло Маринко-
вић

III О. М. Ш. Љиљана Јовановић 65 поена похвалу Ваљево

14. Сава Петровић III О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић 65 поена похвалу Ваљево

1. Тијана Павловић IV О. М. Ш. Даница Рашковић 100 поена I награда ✔ Ваљево

2. Софија Тофиловски IV О. М. Ш. мр Снежана Стевановић 99 поена I награда ✔ Ваљево

3. Иван Томић IV О. М. Ш. Верица Јаковљевић 98 поена I награда Ваљево

4. Ивана Ђуричић IV О. М. Ш. Верица Јаковљевић 88 поена II награда Ваљево

5. Хелена Остојић IV О. М. Ш. Даница Рашковић 87 поена II награда Ваљево

6. Екатарина Павић IV О. М. Ш. Јована Радојковић 82 поена II награда Ваљево

7. Јована Петровић IV О. М. Ш. Даница Рашковић 80 поена II награда Ваљево

8. Нина Аврамовић IV О. М. Ш. Верица Јаковљевић 75 поена III награда Ваљево

9. Никола Томић IV О. М. Ш. Љиљана Јовановић 70 поена III награда Ваљево

10. Јована Петровић IV О. М. Ш. Љиљана Јовановић 65 поена похвалу Ваљево

1. Анђелина Николић V О. М. Ш. Даница Рашковић 99 поена I награда ✔ Ваљево

2. Јана Петрашевић V О. М. Ш. Ангелина Новаковић 96 поена I награда ✔ Ваљево

3. Филип Стевановић V О. М. Ш. Љиљана Јовановић 93 поена I награда Ваљево

4. Михајло Гођевцу V О. М. Ш. Ангелина Новаковић 73 поена I награда Ваљево

5. Анђела Стојановић V О. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић 82 поена II награда Ваљево

6. Александар Марко-
вић

V О. М. Ш. Љиљана Јовановић 70 поена III награда Ваљево

1. Јелисавета Савић I С. М. Ш. Милена Мартинов Стојковић I награда Ваљево

2. Ивана Урошевић I С. М. Ш. мр Снежана Стевановић II награда Ваљево

3. Томислав Петровић I С. М. Ш. Владимир Стоилков II награда Ваљево

4. Невена Лукић III С. М. Ш. Верица Јаковљевић I награда Ваљево
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р. б. Име Ра-
зред

Ниво
обра-
зов.

Класа Број поена Награда Победник
категорије

Седи-
ште

школе

1. Дамјан Симић I О. М. Ш. Александра Марковић 96 поена I награда
Лајко-

вац

2. Ана Вићентијевић I О. М. Ш. Даница Рашковић 93 поена I награда
Лајко-

вац

3. Негослава Милоше-
вић

II О. М. Ш. Александра Марковић 90 поена I награда
Лајко-

вац

4. Маша Јокић II О. М. Ш. Александра Марковић 89 поена II награда
Лајко-

вац

5. Ивана Ташић II О. М. Ш. Александра Марковић 88 поена II награда
Лајко-

вац

6. Анђела Милосавље-
вић

II О. М. Ш. Александра Марковић 81 поена II награда
Лајко-

вац

7. Дејана Бојовић IV О. М. Ш. Александра Марковић 99 поена I награда ✔
Лајко-

вац

8. Анђела Марковић IV О. М. Ш. Александра Марковић 98 поена I награда
Лајко-

вац

9. Ана Миливојевић IV О. М. Ш. Александра Марковић 97 поена I награда
Лајко-

вац

10. Кристина Ђурић IV О. М. Ш. Александра Марковић 83 поена II награда
Лајко-

вац

11. Маша Лончар IV О. М. Ш. Александра Марковић 83 поена II награда
Лајко-

вац

12. Иван Јеленић V О. М. Ш. Александра Марковић 78 поена III награда
Лајко-

вац

Шеф Стручног већа
мр Снежана Стевановић

А.3) Стручно веће из области предмета одсека дувача и соло певача
У  школској  2016/17.  ученици  дувачког  одсека  су  били  присутни  на  великом  броју

такмичења,  од  којих  су  многа  интернационалног  карактера.  У  школској  2016/17.  није
одржано школско такмичење.

Шеф Стручног већа
Александар Буркерт

А.4) Стручно веће из области предмета одсека хармонике
Школско такмичење првог, другог и трећег разреда ОМШ одржано је 25. маја 2017.

године, са почетком у 12.00 часова. Наступили су ученици из свих класа и Издвојеног
одељења у Лајковцу. У првом разреду је било 8 ученика, а од тога 3 првих и 5 других
награда. У другом разреду је наступило 8 ученика, од тога 6 првих и 2 друге награде. У
трећем разреду је наступило 8  ученика, од тога су 4 прве и 4 друге награде.

Циљ такмичења је  мотивација  ученика  да  више вежбају  и  наступају.  Такмичењу су
присуствовали родитељи и сви ученици који су желели. На састанку актива хармонике
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смо се сложили да ће такмичење бити одржано и следеће године јер се показало веома
корисним.

Табела 7.4.4–2: Резултати школског такмичења хармоникаша

р. б. Име Разред Класа Награда

1. Павићевић Душан I Славише Јездимировића I-1 награда

2. Ранковић Лука I Душице Тимотић I-2 награда

3. Јовановић Павле I Владимира Обрадовића I-3 награда

4. Средојевић Стефан I Душице Тимотић II-1 награда

5. Јевросимовић Жељко I Јелене Бранковић II-2 награда

6. Степановић Давид I Душице Тимотић II-3 награда

7. Маријанац Јанко I Славише Јездимировића II-4 награда

8. Ивковић Михаило I Јелене Бранковић II-5 награда

1. Драгојевић Страхиња II Сретена Недића I-1 награда

2. Станојевић Никола II Владимира Обрадовића I-2 награда

3. Гојковић Никола II Владимира Обрадовића I-3 награда

4. Ћосић Михјло II Сретена Недића I-4 награда

5. Бановић Николи II Сретена Недића I-5 награда

6. Јовановић Димитрије II Јелене Бранковић I-6 награда

7. Милосављевић Младен II Славише Јездимировића II-1 награда

8. Кушаковић Николина II Душице Тимотић II-2 награда

1. Јовановић Влајко III Душице Тимотић I-1 награда и Апсолутни победник

2. Симовић Лазар III Душице Тимотић I-2 награда

3. Станојевић Јован III Владимира Обрадовића I-3 награда

4. Ускоковић Петар III Владимира Обрадовића I-4 награда

5. Милановић Анђелија III Јелене Бранковић II-1 награда

6. Теовановић Миљана III Душице Тимотић II-2 награда

7. Урошевић Михаило III Сретена Недића II-3 награда

8. Митровић Матеја III Владимира Обрадовића II-4 награда

Шеф Стручног већа
Владимир Обрадовић

А.5) Стручно веће из области предмета одсека гитаре
Школско  такмичење гитаре  школске  2016/17.  одржано је  у  петак  28.  04.  у  великој

концертној  сали  Музичке  школе  „Живорад  Грбић”  веома  успешно  и  по  унапред
предвиђеном плану о редоследу наступа ученика водећи рачуна о сменама и обавезама
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ученика како у Музичкој школи када је у питању настава Солфеђа, Теорије музике и Хора
тако  и  обавезама  у  Основним  школама.  Обавештење  о  такмичењу  је  постављено  на
огласне табле тако да су били обавештени и професори теоретских предмета и остали
ученици. 

Од  укупно  39  ученика  на  одсеку  гитаре  на  школском  такмичењу  наступило  је  30
ученика: 4 ученика првог разреда, 6  ученика другог разреда, 6 ученика трећег разреда, 9
ученика четвртог, 1 петог и 3 ученика шестог разреда и 1 ученик првог разреда средње
музичке школе.. У првом разреду додељено је 2 прве и 2 друге награде. У другом разреду 2
прве, 3 друге и 1 трећа награда. Трећи разред: 4 прве,  1друга и 1 трећа. Четврти разред: 5
првих и 2 друге. У петом разреду 1  друга  и у шестом разреду 1 прва 2 друге и 1 трећа
награда  и  у  средњој  школи  1  прва  нагрда.  По  завршеном  такмичењу  сумирани  су
резултати, ученицима су подељене дипломе односно награде. 

Трочлану комисију су чинили предметни наставници одсека гитаре Драган Николић,
Лука  Јездић  и  Милош  Поповић који  су  сваком ученику  понаособ  сапштили  утиске  о
наступу  и  указали  на  важне  елементе  извођачке  и  концертне  праксе  сагледавајућу  и
поредећи са претходним периодом у циљу мотивације ученика за већим интересовањем и
жељом  за  вежбање  и  јавним  наступима  који  су  неопходни  за  правилан  развој  сваког
ученика. 

Табела 7.4.4–3: Резултати школског такмичења гитариста

р. б. Име Разред Ниво образ. Класа Бодови Награда

1. Милош Јовановић I О. М. Ш. Милоша Поповића 96 I награда

2. Коста Калабић I О. М. Ш. Милоша Поповића 94 I награда

3. Катарина Кулинчевић I О. М. Ш. Луке Јездића 90 I награда

4. Александар Јовановић I О. М. Ш. Драгана Николића 85 II награда

5. Невена Богдановић I О. М. Ш. Луке Јездића 80 II награда

1. Николина Мирковић II О. М. Ш. Милоша Поповића 95 I награда

2. Маја Живковић II О. М. Ш. Луке Јездића 91 I награда

3. Анђелка Драгић II О. М. Ш. Луке Јездића 89 II награда

4. Нађа Ђурић II О. М. Ш. Луке Јездића 88 II награда

5. Филип Андрић II О. М. Ш. Милоша Поповића 85 II награда

6. Лазар Бранковић II О. М. Ш. Луке Јездића 78 III награда

1. Иван Марковић III О. М. Ш. Милоша Поповића 95 I награда

2. Данило Богутовић III О. М. Ш. Луке Јездића 92 I награда

3. Марко Аксентијевић III О. М. Ш. Драгана Николића 90 I награда

4. Јанко Гођевцу III О. М. Ш. Луке Јездића 80 II награда

5. Теа Симић III О. М. Ш. Драгана Николића 73 III награда

1. Анђела Петронијевић IV О. М. Ш. Милоша Поповића 93 I награда

2. Милица Лукић IV О. М. Ш. Драгана Николића 92 I награда

3. Ива Рашевић IV О. М. Ш. Луке Јездића 91 I награда
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р. б. Име Разред Ниво образ. Класа Бодови Награда

4. Теодора Митровић IV О. М. Ш. Милоша Поповића 91 I награда

5. Богдан Павловић IV О. М. Ш. Луке Јездића 90 I награда

6. Лука Јовановић IV О. М. Ш. Милоша Поповића 90 I награда

7. Виктор Диволић IV О. М. Ш. Милоша Поповића 86 II награда

8. Вања Миливојевић IV О. М. Ш. Луке Јездића 82 II награда

9. Петар Мирковић IV О. М. Ш. Луке Јездића 82 II награда

1. Наташа Станковић V О. М. Ш. Драгана Николића 88 II награда

1. Теодора Поповић VI О. М. Ш. Драгана Николића 91 I награда

2. Дејан Мијатовић VI О. М. Ш. Луке Јездића 80 II награда

3. Анастасија Маринковић VI О. М. Ш. Драгана Николића 72 III награда

1. Тина Станковић I С. М. Ш. Драгана Николића 92 I награда

Шеф Стручног већа
Милош Поповић

Б) VIII ваљевско гитарско такмичење „ВАрт 2016”
Ваљевско гитарско такмичење је као и претходних година одржано почетком децембра,

тачније  у  суботу  3.  Само  такмичење  је  протекло  врло  успешно.  У  оквиру  „ВАрта”
наступило је 9 ученика наше школе са освојених 3 прве, и 6 других награда. Стручни жири
ове  године  су  сачињавали  су  професори  магистри  Срђан  Тошић,  Зоран  Крајишник  и
Александар  Хаџи-Ђорђевић.  Након  одржаног  једнодневног  такмичења  у  вечерњим
термину шездесетоминутни концерт одржао је гитарски дуо Евита и Стеван Јовић.

Закључак је да одржавање овакве врсте такмичења доприноси развоју и популаризацији
бављења  и  истраживања  гитаре  као  инструмента  и  одржавању  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 навести је 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. 

Уметнички директор такмичења
Драган Николић

В) 19. међународни Сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”
У  организацији  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  Удружења

музичких и балетских педагога Србије и Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево, а уз
генерално покровитељство Града Ваљева, од 24. до 26. фебруара 2017. године у Музичкој
школи „Живорад Грбић” – Ваљево одржани су 19. Међународни сусрети флаутиста „Тахир
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Куленовић”. И ове године Сусрети су били уврштени у Календар такмичења и смотри
ученика основних и средњих школа Републике Србије за школску 2016/17. годину. Пракса
уведена  претходне  године,  да  жири  оцењује  учеснике  користећи  бодовну  листу,
настављена је и ове године.

Негујући  традицију  окупљања  на  почетку  пролећа  најбољих  младих  извођача  на
флаути, на овим Сусретима се ваљевској публици и стручном жирију представило укупно
134  учесникa.  Од  тога  је  118  наступило  као  солисти.  Представило  се  и  6  камерних
ансамбала.  Учесници  су  дошли  из  34  основних,  средњешколских  и  високошколских
установа за музичко образовање из Србије, Црне Горе, оба ентитета Босне и Херцеговине,
Македоније, Бугарске и Пољске. Учеснике је за ово такмичење спремало 47 педагога, а на
Сусретима их је пратио 38 корепетитора. 

Жири је био састављен од еминентних професора из земље и иностранства: 
 мр Миомир Симоновић (Србија) – председник жирија, 
 мр Страшо Темков (Македонија), 
 проф. Георги Спасов (Бугарска), 
 проф. Цезари Трачевски (Пољска), 
 мр Братислав Ђурић (Србија), 
 проф. Сузана Марочик (Србија), 
 проф. Александар Буркерт (Србија), 
 проф. Јасна Марковић Вујановић (Србија), 
 проф. Јасминка Бушковић Терзић (Црна Гора), 
 проф. Невена Николић (Србија) и 
 проф. Слободанка Васиљевић-Љујић (Србија).

У петак, 24. фебруара, на свечаном отварању 19. Сусрета, одржао је концерт флаутиста
Дејан Гаврић – редовни професор на Високој школи за музику у Мајнцу (Немачка) уз
клавирску сарадњу Маје Рајковић – професора клавира на ФМУ у Београду. На концерту
је као гост наступила Мина Радић – бивши ученик Музичке школе „Живорад Грбић” –
Ваљево,  која  тренутно  студира  на  Високој  школи  за  музику  у  Мајнцу.  У  недељу  28.
фебруара,  на  свечаном  затварању  19.  Сусрета  наступили  су  најуспешнији  учесници
Сусрета и подељене су дипломе и награде.

Жири је прогласио Лауреате 19. Сусретa у следећим категоријама:

 Свеукупни Лауреат 19. међународних Сусрета „Тахир Куленовић” у Ваљеву   је  Алексић
Никола,  III  разред  Музичке  школе  „Стеван  Мокрањац”  –  Краљево  (Србија),  класа:
Невенка  Томашевић.  Он  је  добитник  и  новчане  Награде  породице  професора  Тахира
Куленовића.

 Лауреат за музичке академије   равноправно деле: 
◦ Добросављевић Мила, II година Факултета музичке уметности у Београду (Србија),

класа: Миомир Симоновић и 
◦ Мухадиновић  Иванка,  III  година  Факултетa  музичке  уметности  у  Београду

(Србија), класа: Љубиша Јовановић.

 Лауреат за средње музичке школе   равноправно деле: 
◦ Пантић Андријана, I разред Музичке школе „Исидор Бајић” – Нови Сад (Србија),

класа: Ксенија Мијатовић и 
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◦ Алексић Никола, III разред Музичке школе „Стеван Мокрањац” – Краљево (Србија),
класа: Невенка Томашевић.

 Лауреат за основне музичке школе   је  Обрадовић Марија,  IV разред Музичке школе
„Живорад Грбић” – Ваљево (Србија), класа: Александар Буркерт.

 Лауреат за ансамбле основних музичких школа   равноправно деле: 
◦ Дуо „Живорад Грбић”, Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево (Србија), класа:

Невена Николић. Дуо чине: Медић Елена (IV р. ОМШ) и Лазић Маша (V р. ОМШ). 
◦ Ансамбл „Флаутисимо”, Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево (Србија), класа:

Александар  Буркерт.  Ансамбл  чине:  Радојичић  Ивана  (IV  р.  ОМШ),  Петровић
Калина  (V  р.  ОМШ),  Термачић Димитрије  (IV  р.  ОМШ),  Стојаковић  Јана  (IV  р.
ОМШ), Степановић Кристина (IV р. ОМШ), Радојевић Лејла (IV р. ОМШ), Радовић
Теодора (III р. ОМШ), Обрадовић Марија (IV р. ОМШ), Медић Елена (IV р. ОМШ),
Мићић Аница (VI р. ОМШ) и Мићић Ленка (III р. ОМШ).

 За најбољег педагога   проглашена је Маријана Јосиповић Мирковић из Музичке школе
„Јосип Славенски” – Нови Сад (Србија). 

 За  најбољег  клавирског  сарадника   проглашена  је  Марија  Вујановић из  Умјетничке
школе за музику и балет „Васа Павић” – Подгорица (Црна Гора).

У категоријама где су наступали солисти, укупно је додељено:
 пет Лауреата, 
 четрнаест 1. I награда, 
 педесетдевет I награда, 
 тридесетчетири II награде и 
 једанаест III награда. 

Одустало је девет пријављених учесника. 

У категоријама камерних ансамбала укупно је додељено: 
 два Лауреата, 
 две 1. I награде и 
 четири I награде. 

Одустала су два пријављена учесника.

Упоредо са трајањем Сусрета, Дејан Гаврић (Србија/Немачка) је држао Master class,
кроз  који  је  прошло тридесет  полазника сва  три нивоа образовања (основне и средње
музичке школе и музичке академије).

Генерални поковитељ Сусрета, као и претходних година, био је Град Ваљево.

Остали порковитељи Сусрета су: 
 породица професора Тахира Куленовића,
 предузеће „PD Gate d.o.o.” (пројектовање, инжењеринг, изградња),
 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ,
 Предузеће „PUBLIK” (производња, увоз и дистрибуција рекламних производа) и 
 King Komerc d.o.o. (трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима).
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Пријатељи Сусрета су ове године биле и следеће фирме и организације:
 Lyra Style Music (музички инструменти),
 Туристичка организација Ваљево,
 Предузеће „PRINTEX” д.о.о. Ваљево,
 „Caritas” Ваљево (добровољно, невладино, непрофитно удружење),
 Штампарија „DiPrint”,
 Ресторан „Златибор”,
 Коначиште „Бубица”,
 „X BREND” Ваљево (дигитална штампа великог формата).

Табела 7.4.4–4: Статистички подаци 19. Сусрета флаутиста

Укупно пријављених учесника 145 од тога 28 наших ученика

Одусталих 9 од тога 2 наша ученика

Наступило солиста 118

74 солиста основне школе (од тога наших 25)
I раз. 10 (наших 3)
II раз. 15 (наших 4)
III раз 14 (наших 3)
IV раз. 17 (наших 10)
V раз. 11 (наших 3)
VI раз. 7 (наших 2)
31 солиста средњих школа (од тога наших 1)
I раз. 6 (наших 1)
II раз. 7
III раз. 8
IV раз. 10
13 солиста академаца
I год. 2
II год. 5
III год. 3
IV год. 1
мастер. 2

Наступило ансамбала 6
I категорија 5 (наших 3)
II категорија 1

Укупно учесника у ансамблима 36 од тога 17 наших ученика

Чланова жирија 11

Педагога 52

Корепетитора 42

Школа 37 

24 из Србије 
4 из Црне Горе
4 из БиХ (3 из Републике Српске, 1 из Федерације БиХ)
1 из Македоније
2 из Бугарске
2 из Пољске

Полазника Мастер класа 30

Извештај припремио
Славиша Јездимировић

210 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Реализација такмичења у организацији школе

Г) 2. Ваљевски фестивал хорова „ХорФест”
Ваљевски фестивал хорова, који је настао на иницијативу Вање Урошевић и Николине

Нинић, наставница теоретских предмета МШ „Живорад Грбић” у Ваљеву, одржан је по
други  пут  од  20  –  23.  априла  2017.  године,  под  називом  „ХорФест”.  Промена  имена
фестивала је учињена на иницијативу оснивача фестивала, у циљу израде препознатљивог
идентитета.  Тим  задужен  за  организацију  и  извођење  фестивала  чинили  су:  Сузана
Радовановић  Перић,  Вања  Урошевић,  Николина  Нинић,  Божана  Дивац,  Милаца
Степановић Баба-Милкић, Виолета Огњеновић и Славиша Јездимировић. У фестивалским
данима ангажовани су били бројни наставници и ученици музичке школе.

Висина котизације за учешће на фестивалу износила је 5 000 РСД по саставу, те ипак
ове године извођење фестивала не би било могуће без финансијске подршке покровитеља
фестивала: Град Ваљево и предузеће „PD Gate d.o.o.”. Овогдишњи пријатеља фестивала
били  су:  Душан  Арсенић  –  графички  уметник,  Ваљевска  гимназија,  Туристичка
организација  Ваљево,  Предузеће  „PRINTEX”  д.о.о.  Ваљево,  Штампарија  „DiPrint”,
Ресторан „Златибор”, „X BREND” Ваљево. Учесници фестивала имали су могућност да по
цени од 500 РСД купе CD са снимком своје  категорије,  уз  доплату  за  фотографије  са
наступа, и готово сви састави искористили су ову понуду.

Овогодишњи стручни жири чинилe су: др Драгана Јовановић, доцент за хорско певање
и  дириговање  на  Катедри  за  дириговање  Факултета  музичке  уметности  у  Београду,  и
диригент Академског хора „Collegium musicum”; Др Јелена Цветковић-Црвеница, доктор
дидактичко-методичких наука,  ванредни професор на  Факултету  музичке  уметности у
Нишу,  диригент  хора  „Звездице”  из  Лесковца,  који  је  освојио  награду  Апсолутног
победника на прошлогодишњем Ваљевском фестивалу хорова; Божана Дивац, професор у
МШ  „Живорад  Грбић”,  дугогодишњи  диригент  хора  Средње  музичке  школе  у  којој  је
запослена,  а  сада  диригент  хора  „Va  cappella”.  Секретари  жирија  биле  су  Тијана
Станојевић, Верица Јаковљевић, Даница Рашковић и Јелена Бранковић.

На фестивалу учешће је узело 25 хорских састава из целе земље и региона (Ваљево,
Београд,  Пожаревац,  Краљево,  Чачак,  Прокупље,  Лозница,  Бор,  Кикинда,  Обреновац,
Врање, Лесковац и Требиње). Хорски ансамбли били су разврстани у шест категорија: I б –
дечји  хорови  основно-школског  узраста  до  15  година  старости,  II  а  –  хорови  средњо-
школског узраста (мешовити хорови), II б –хорови средњо-школског узраста (девојачки
хорови),  III  а  –  мешовити  хорски  састави  (хорови  одраслих),  III  б  –  женски  хорови
(одрасли),  IV  a  –  камерни  хорови  до  15  година  старости,  IV  б  –  камерни  хорови
(неограничено узрастом), IV в – вокалне групе, V a – духовна музика (дечји хорови до 15
година старости), V б – духовна музика (одрасли), VI – фолклорна музика.

Тим  за  организацију  ХорФеста,  планирао  је  одржавање  концерта  на  отвореном  20.
априла, у циљу промоције фестивала. Овај вид презентације није било могуће реализовати
због лоших временских услова. Фестивал је отворен свечаним концертном, који је одржан
21. априла 2017. године у свечаној сали МШ „Живорад Грбић” са почетком у 19.30 часова.
Публици су се обратили најпре оснивачи фестивала, Николина Нинић и Вања Урошевић,
потом  се  представила  председница  жирија,  др  Драгана  Јовановић,  која  је  прогласила
фестивал  отвореним.  Концерт  којим  је  почео  2.  ХорФест,  одржао  је  прошлогодишњи
Апсолутни  победник  Ваљевског  фестивала  хорова  хор  „Звездице”  из  Лесковца,  којим
диригује Др Јелена Цветковић-Црвеница. Концерт је жанровски био веома садржајан и
атрактивно осмишљен. Хористи су након наступа одсела у нашем граду, приликом чега су
били смештени у породицама деце која певају у ваљевским саставима.

Током првог фестивалског дана, који се одржао у суботу 22. априла 2017. године, у
свечаној сали МШ „Живорад Грбић”, наступило је 13 хорских састава. Представили су се
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дечји  и  камерни хорови,  вокалне  групе  и  девојачки  хорови  средњо-школског  узраста.
Након завршеног такмичарског дела програма жири је саопштио своје резултате.

У 17 сати диригенти су се окупили поводом разговора са жиријем. Ову дискусију је
отворила Вања Урошевић, најављујући тему која се односила на „Јавни наступ”, и све што
он подразумева. Председник жирија, Драгана Јовановић, говорила је о самом фестивалу,
значају  одржавања  традиције  хорског  певања  и  честитала  је  свим  учесницима  на
ентузијазму и љубави према хорској музици коју негују у својим саставима.  Потом се
усмерила на тему треме која утиче на јавни наступ, као и о факторима који утичу на
општу  слику  коју  састав  оставља  приликом  наступа.  Разговор  је  био  креативан  и
мотивационог карактера. Након тога, обратила се сваком диригенту појединачно говорећи
о наступу хорова веома детаљно и са пуно савета. Реакција диригената на разговор била је
веома  позитивна  и  сви  су,  као  и  претходне  године  истакли  чињеницу  да  је  Ваљевски
фестивал хорова једино такмичење на ком им је нешто овако омогућено, а да је значај
разговора огроман.

У  19.30  часова  уследио  је  концерт  поводом  свечане  доделе  награда.  Награде  је
диригентима уручила Драгана Јовановић, након чега је публика имала прилику да ужива
у  најбоље  изведеним композицијама  првонаграђених хорова,  према  мишљењу жирија.
Победницима  категорија  првог  такмичарског  дана,  проглашени  су  дечји  црквени  хор
„Хаџи  Рувим”  (Ваљево)  и  Вокална  група  „Либеро”  (Лесковац).  Посебне  награде  су
додељене хору ОМШ „Живорад Грбић” (Ваљево), за најбоље изведену задату композицију;
Хору „Сањалице” (Прокупље), за најбоље извођење фоклкорне композиције за децу;

Током другог фестивалског дана, који се одржао у недељу 23. априла 2017. Године у
свечаној сали Ваљевске гимназије, наступило је 14 састава. Ваљевској публици и жирију су
се представили: Мешовити хорови средњо-школског узраста, одрасли мешовити хорови,
категорије духовне и фолклорне музике. Након завршеног такмичарског дела програма
жири је саопштио своје резултате.

У 17.30 сати диригенти су се окупили на разговор са жиријем, испред којег се обраћала
Др Драгана Јовановић. На самом почетку дискусије истакла разлику у звуку хорова који
су узроковани различитом акустиком, обзиром на то да су у суботу такмичења одржана у
Музичкој  школи,  а  у  недељу у Ваљевског гимназији.  Овом приликом је  истакла да  би
утисак о хоровима који су се представили првог фестивалског дана био много бољи да су
наступали нарденог  дана у другој  сали.  Овом приликом,  понудила је  помоћ у вези са
решењем акустичких проблема у школској свечаној сали музичке школе. Драгана је потом
усмерила разговор ка теми „Јавни наступ”. Овом приликом се говорило о узроцима треме
и недостатка самопоуздања, а потом се фокусирала на појединачне наступе хорова, дајући
диригентима конкретне савете за побољшшање резултата у раду са саставима које воде. 

У 19 часова у вечаној сали МШ „Живорад Грбић”, уследио је концерт поводом свечане
доделе награда и затварања другог „ХорФеста”. Награде је диригентима уручила Драгана
Јовановић  након  чега  је  публика  имала  прилику  да  ужива  у  најбоље  изведеним
композицијама  првонаграђених  хорова  према  мишљењу  жирија.  Другог  фестивалског
дана  награду  победе  у  категорији,  освојили  су  хорови:  СМШ  „Требиње”  (Требиње),
Камерни хор „Емануил” (Ваљево), Мешовити хор „Даскал” (Врање), Женска певачка група
Градског ансамбла народних игара и песама (Пожаревац). Посебне награде освојиле су
Аница Мићић и Анастасија Радовановић (Ваљево), за најбоље солисте фестивала; Милица
Радивојевић (Београд),  за  најбољег диригента;  Протојереј  Добрица Ћосић, црквени хор
„Св.  Краљ  Милутин”  (Лозница),  за  аутентичност  традиционалног  музичког  израза;  За
Апсолутног победника фестивала проглашен је Камерни хор „Емануил” (Ваљево).

У  својој  другој  години  од  оснивања  фестивала,  види  се  напредак  у  организацији  и
реализацији,  као и повећање интересовања код публике и пријављених хорова,  што се
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огледа и у наступима многих нових састава, али и проширењем фестивала на регионални
ниво. Готово сви диригенти упутили су похвале за организацију, и извођење фестивала,
као и гостопримство домаћина. Поново је идеја разговора са жиријем истакнута је као
једна  од  највећих  предности  фестивала  и  успостављен  је  леп  однос  међу  колегама
диригентима, уз велики подстицај ка даљем професионалном усавршавању диригената и
хорова.  Уз  бројне  похвале,  организатрима  фестивал  упућени  предлози  и  савети  за
унапређење  манифестације,  а  чланови  жирија  понудили  су  сваку  помоћ  приликом
организације наредног Ваљевског фестивала хорова, „ХорФеста”.

Табела 7.4.4–5: Најуспешнији учесници „ХорФеста”

Хор (или певачка 
група)

Хоровођа (или умет-
нички руководилац) Институција

Кате-

горија
Поени

Награ-

да
Посебне награде

Дечији црквени хор 
„Хаџи Рувим” – Ваље-
во

Вања Урошевић

Црква Покрова 
Пресвете Бого-
родице – Ваље-
во

Iб 95,33
I на-

града
Победник категорије

Хор СМШ „Требиње” 
– Требиње

Милисав Сукоњица
ЈУ Музичка 
школа „Треби-
ње” – Требиње

IIа 94,33
I на-

града
Победник категорије

Мешовити хор „Да-
скал” – Врање

Јелена Вучковски 
Миневска

Педагошки фа-
култет – Врање

IIIа 95,67
I на-

града
Победник категорије

Вокална група „Либе-
ро” – Лесковац

Мирољуб Цветковић IVв 98,33
I-1 на-
града

Победник категорије

Камерни хор „Еману-
ил” – Ваљево

Вања Урошевић Vб 98,67
I-1 на-
града

Победник категорије и 
Апсолутни победник фе-

стивала

Женска певачка гру-
па Градског ансам-
бла народних игара и
песама – Пожаревац

Љубица Миладино-
вић

Центар за кул-
туру – Пожаре-
вац

VI 92,00
I на-

града
Победник категорије

Хор „Аллилуиа” – 
Београд

Милица Радивојевић Vб 97,67
I-2 на-
града

Најбољи диригент

Дечији црквени хор 
„Хаџи Рувим” – Ваље-
во

Вања Урошевић

Црква Покрова 
Пресвете Бого-
родице – Ваље-
во

Vа 98,00
I на-

града

Награда за солистички на-
ступ (солисти: Аница Ми-
ћић и Анастасија Радова-

новић)

Хор ОМШ „Живорад 
Грбић” – Ваљево

Николина Нинић
МШ „Живорад 
Грбић” – Ваље-
во

Iб 89,00
II-1 на-
града

Специјанла награда за нај-
боље изведену задату

композицију

Дечији хор „Сањали-
це” – Прокупље

Сања Стојковић

Дом културе 
„Радивој Ува-
лић Бата” – 
Прокупље

Iб 84,67
II-3 на-
града

Специјанла награда за из-
вођење фолклорне компо-

зиције за децу

Црквени хор „Свети 
Краљ Милутин” – Ло-
зница

Дарко Несторовић
Црквена оп-
штина Козјак – 
Лозница

Vб 68,00
Похва-

ла

Специјална награда за ау-
тентичност традиционал-
ног музичког израза (со-
листа протојереј Добрица

Петровић)

Уметнички директори такмичења
Николина Нинић и Вања Урошевић

Извештај о раду за школску 2016/17. годину 213



7. Реализација планова

Д) 2. Међународни фестивал гудача „Златне степенице”
Међународни фестивал гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ” је прво гудачко такмичење у

организацији МШ „Живорад Грбић” реализовано по први пут у периоду од 27. до 29. маја
2016.  године  у  Ваљеву.  Реализација  овог  такмичења  инспирисана  је  деценијским
сазревањем идеје професора гудачког одсека школе да једним великим такмичењем које
ће објединити гудаче свих узраста укаже на културни потенцијал Ваљева, унапреди имиџ
ваљевске музичке школе и популацији музичких педагога и ученика музичких школа и
академија  приближи  професионално  стваралаштво  професора  Живорада  Грбића,
истакнутог  музичког  педагога  и  особе  која  је  у  Ваљеву  поставила  темеље  модерног
музичког  школовања.  Ова  идеја  је  препозната  као  неопходан  импулс  развоју  и
презентацији музичке педагогије на територији некадашње СФРЈ најпре од еминентног
виолинског  педагога  и  једне  од  најистакнутијих  личности  музичке  културе  на  овим
просторима, професора Дејана Михаиловића као и од свих професора са гудачке катедре
ФМУ и Академије Уметности у Новом Саду и колега из многобројних музичких школа
широм некадашње Југославије. 

Такмичење које  се одвијало у осам категорија  кандидата  узраста  од 8  до 22,  у  три
дисциплине (виолина, виола и виолончело), оцењивао је жири састављен од професора
музичких академија: 
 проф. Марко Јосифоски, ванредни професор ФМУ – Београд,
 проф. Никола Алексић, ванредни професор Академије Уметности – Нови Сад,
 проф. Михал Будински, ванредни професор Академије Уметности – Нови Сад,
 проф. Срђан Сретеновић, ванредни професор ФМУ – Београд,
 проф. Немања Марјановић, доцент ФМУ – Београд,
 проф. Дејан Митровић, професор виолончела МШ „Станковић”,
 проф. Данијела Милутиновић, професор виолончела МШ „Војислав Вучковић”.

Ове  године  Златне  степенице  су  реализоване  у  периоду  од  26.  –  28.  маја,  у  СМШ
„Живорад Грбић” и  у  Ваљевској  Гимназији.  Окупиле су  113 учесника,  56 педагога,  42
клавирска сарадника, 21 школу из Србије, 4 школе из Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Македоније и Словеније. 

Поред такмичарског дела ове године квалитету фестивала је свакако допринео концерт
нашег реномираног виолинисте, Драгана Средојевића, који је поред свог наступа током
фестивала за све заинтересоване учеснике одржао masterclass програм. 

Ове  године  фестивал  је  изнедрио  и  награду  за  Апсолутног  победника  фестивала.
Обзиром да смо имали ту част да један од главних иницијатора „Златних степеница”, буде
проф. Дејан Михаиловић, свакако једна од најзначајнијих личности српске виолинистичке
педагогије,  организациони тим фестивала  је  одлучио  да  у  знак  захвалности и  сталног
подсећања на врхунско професионално деловање проф. Дејана Михаиловића, награда за
Апсолутног победника фестивала носи његово име. 

Награде :
Награду  за  Апсолутног  победника  фестивала  добио  је  Сергеј  Скелеџија,  који  је

победник 2. категорије. Сергеј је ученик у класи проф. Ернеа Швана и ђак је МШ „Бачка
Топола”. 

Награду  за  Најбољег  педагога  добио  је  Роберт  Лакатош,  професор  виолине  на
Академији Уметности у Новом Саду. 
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Награду за најбољег клавирског сарадника добила је Катарина Хаџи Антић – Татић,
клавирски сарадник са ФМУ – Београд. 

На  овогодишњем  фестивалу  нашу  школу  је  представљало  33  учесника  (13  првих
награда, 17 других и 3 треће награде). Победник категорије најмлађег узраста је ученик
наше школе, Вук Стевановић, класа С. Стевановић. 

„Златне  степенице”  су  завршене  Концертом  победника,  на  коме  су  наступили
победници категорија. На концерту су уручене награде најбољима и још једном у кратком
обраћању председника жирија, проф. Михаила Будинског и директорке школе, мр Сузане
Радовановић Перић, направљен је кратак осврт на организацију, успешност и перспективу
такмичења које је по мишљењу наших бројних учесника и гостију окарактерисан као врло
респектабилан  фестивал,  који  са  временом  свакако  треба  да  буде  препознат  као
уметнички догађај високог квалитета и ранга. 

Табела 7.4.4–6: Статистички подаци такмичења ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ

Укупно пријављених учесника 113 од тога 34 наша ученика

Број учесника у I категорији: 5
Виолина: 4
Виолончело: 1

наших: 2
наших: 1

Број учесника у II категорији: 25
Виолина: 20
Виолончело: 5

наших: 11
наших: 1

Број учесника у III категорији: 19
Виолина: 14
Виолончело: 5

наших: 5
наших: 2

Број учесника у IV категорији: 18
Виолина: 15
Виолончело: 3

наших: 5

Број учесника у V категорији: 14
Виолина: 10
Виола: 2
Виолончело: 2

наших: 1
наших: 2

Број учесника у VI категорији: 17
Виолина: 15
Виола: 1
Виолончело: 1

наших: 3
наших: 1

Број учесника у VII категорији: 11
Виолина: 8
Виолончело: 3

Број учесника у VIII категорији: 4
Виолина: 3
Виола: 1

Педагога 56

Корепетитора 42

Школа 29

2 из Босне и Херцеговине
3 из Црне Горе
1 из Македоније
1 из Словеније
22 из Србије

Уметнички директор фестивала
мр Снежана Стевановић
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7.4.5. Реализација планова слободних 
активности

А) Гудачки оркестар „Феникс”
У последњој деценији ваљевску уметничку

сцену  обогаћује  значајан  број
професионалних  музичара,  пореклом  из
Ваљева,  који  по  завршетку  студија  свој
професионални  ангажман  налазе  управо  у
свом родном граду у СМШ „Живорад Грбић”. 

Сасвим  случајно,  већина  тих  младих
уметника  су  професори  гудачких
инструмената,  што  је  резултирало
апсолутном трансформацијом, до тада мање
репрезентативног гудачког одсека школе. 

У  врло  кратком  временском  периоду
ваљевски  гудачи  се  убрајају  међу  водеће
представнике  школе  и  града,  на  свим
значајним такмичењима и манифестацијама,
освајају  високе  награде  и  признања  и  у
великој мери доприносе квалитету уметничке
слике Ваљева. 

2010.  године,  мр  Сузана  Радовановић  Перић  и  мр  Снежана  Стевановић  са
најуспешнијим ученицима гудачког одсека формирају гудачки ансамбл „Феникс”, састав
који у потпуности представља поменуту ренесансу гудачког звука и положаја уметничке
музике уопште. 

У  октобру,  исте  године,  у  сарадњи  са  удружењем  грађана  „Добри  људи”,  „Феникс”
дебитује у музичко-сценском остварењу „Четири годишња доба”, у коме изводи истоимено
капитално дело Антонија Вивалдија. 

Висок ниво уметничког стваралаштва и инструменталног виртуозитета младих гудача,
„Фениксу” је од самог почетка постојања давао професионалне контуре, иако су га чинили
искључиво ученици, још увек аматери. Ипак, само годину дана касније, „Феникс” поред
сталних чланова, окупља све професоре гудачких инструмената и од тог момента постаје
један од водећих носиоца уметничке музике у граду. 

У  сарадњи са  мешовитим  хором  СМШ „Живорад  Грбић”  и  мешовитим хором  КУД
„Абрашевић”,  од  2011.  године,  реализује  концерте  вокално-инструменталне  музике  у
оквиру  којих  изводе  најзначајнија  дела  овог  жанра.  Важно  је  поменути  да  концерте
оваквог  типа,  због  захтевности  самог  репертоара,  капацитета  извођачког  ансамбла,
неопходног ангажовања високо професионалних музичара, могу организовати искључиво
најразвијенији културни центри у земљи (Београд, Нови Сад, Ниш). 

Од 2011. године гудачки оркестар „Феникс” чине:
 најуспешнији ученици гудачког одсека СМШ „Живорад Грбић”
 Ирина Васиљевић-Дамљановић – виолончело
 Даница Рашковић – виолончело
 Верица Јаковљевић – виола
 Милена Мартинов Стојковић – виола
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 Александра Миливојевић-Јоцић – виолина
 Ангелина Новаковић – виолина
 мр Сузана Радовановић-Перић – виолина, уметнички руководилац оркестра
 мр Снежана Стевановић – виолина, уметнички руководилац оркестра

Током  2015.  године,  гудачки  оркестар  „Феникс”  је  остварио  наступе  и  у  другим
градовима Србије и наишао на изузетне реакције публике и критике. 

У априлу 2016. године оркестар „Феникс” је гостовао у Немачкој и остварио запажене
наступе  у  Српској  Православној  цркви  у  Минхену  и  Свечаној  сали  општине
Пфафенхофена.  Оркестар је  изазавао веома емотивне реакције  српског  свештенства  и
дијаспоре,  као  и  врхунске  критике  у  немачким  медијима  и  културно-уметничким
круговима. Оркестар „Феникс” је окарактерисан као један од најуспешнијх амбасадора
српске и ваљевске културе и високо-професионални репрезент данашње уметничке сцене
Србије. 

Један од најзначајнијих догађаја за оркестар „Феникс” у 2016. години је остваривање
сарадње са Амбасадом краљевине Холандије и наступ на њиховом националном празнику
„Дан  краља”.  Оркестар  је  допринео  и  утемељењу  професионалне  сарадње  између
Амбасаде  Холандије  и  СМШ  „Живорад  Грбић”,  која  је  резултирала  покровитељством
амбасаде првом фестивалу гудача „ЗЛАТНЕ СТЕПЕНИЦЕ”, одржаног у мају 2016. године
у СМШ „Живорад Грбић”. 

2016/17.  године,  већ  у  септембру  месецу  почиње  са  наступима  оркестра  Феникс  у
Бранковини и мини – турнејом у Велењу (Словенија). 

У овој школској години оркестар је и најбројнији и функционише у следећем саставу:
 Прве виолине: Јана Рашић, Софија Живић, Бојана Вујић, Александар Симић, Војислав

Живић
 Друге виолине: Митар Јовановић, Ивана Урошевић и Томислав Петровић
 Виоле: Јелисавета Савић и Невена Николић
 Виолончело: Марковић Катарина

Оркестар  Феникс  је  у  претходној  сезони  на  готово  сваком  градском  и  школском
наступу био један од главних репрезената уметничког звука наше школе и града. Врло
често  је  био  тема  и  гост  локалних  медија,  што  је  додатно  повећало  популарност  и
учврстило  позицију  оркестра  на  културној  мапи  Ваљева.  Оркестар  је  у  овој  школској
години остварио близу 20 наступа од којих свакако треба поменути:
 8. 11. - Наступ оркестра на концерту поводом прославе Дана Просветних радника
 14. 11. - Наступ оркестра на слави ваљевске Болнице
 23. 11. - Наступ оркестра на концерту Ваљевци Београду у Дому Војске у Београду
 24. 11. - Наступ оркестра на концерту Путем златних степеница у Гимназији
 12.  12.  –  Концерт  „Блиски  сусрет  музикалне  врсте”  (наступ  оркестра  заједно  са

оркестром  музичке  школе  из  Велења  на  коме  су  учествовале  професорке  гудачког
одсека и директор школе). 

 21. 3. - Наступ оркестра на Свечаној академији поводом обележавања Дана Града
 11. 4. - Наступ на Ускршњем концерту школе у ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ
 13. 4. - Наступ оркестра на промотивном концерту фестивала Златне Степенице у КЦ

Град у организацији Амбасаде краљевине Холандије
 9. 5. - Наступ оркестра приликом посете делегације Пфафенхофена нашој школи
 18. 5. - Наступ оркестра на свечаној академији поводом прославе Дана Школе
 12. 6. - Наступ оркестра на слави ваљевске Пиваре
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Оркестар је у овој сезони обрадио веома значајан број класичних и популарних нумера
и  знатно  обогатио  свој  досадашњи  репертоар.  Свакако  треба  поменути  и  сарадњу  са
Јованом Којић и Николом Тодоровић, који су дали додатни печат посебности и квалитета
оркестру Феникс. Обзиром да у овој школској години оркестар напуштају 4 матуранта, од
којих су Јана Рашић, Митар Јовановић и Катарина Марковић вође деоница, за оркестар од
идуће  године  почиње  једно  ново  раздобље  у  развоју  и  реформа  у  саставу  и
функционисању. 

Уметнички руководилац оркестра
мр Снежана Стевановић

Б) Ансамбл флаута „Флаутисимо”
Aнсамбл флаута основан је школске 2013/14. као потреба флаутиста за заједничким

музицирањем. Веома брзо се показао сврсисходним овакав начин вежбања и наступања,
јер  су  уследили  бројни  наступи  и  такмичења.  У  досадашњем  раду  број  чланова  се
повећавао,  тако да у овом моменту износи једанаест чланова.  Ансамбл је  само у овој
школској  години  био  један  од  водећих  носилаца  културних  дешавања  у  земљи  и
иностранству.

Наступи ансамбла у току школске 2016/17. године:
 Музичка школа Тиват – Црна Гора, 
 Културни центар галерија  „Бућа” Тиват
 Музичка школа „Војислав Лале Стефановић” Ужице, 
 МШ „Владимир Ђорђевић” – Београд, 
 Хевиз –Мађарска, хотел „Данубиус”
 Кестељи – Мађарска, дворац Фештетич 

У школској 2016/17. ансамбл је освојио запажене резултате: 
Учешће  на  Републичком  такмичењу  и  освојен  Лауреат  на  Сусретима  флаутиста  у

Ваљеву.

Ансамбл  „Flautisimo”  u  svom  programu,  поред  класичног  репертоара,  изводи  дела
савременика (Ian Clarke, Will Offermans) што наступе ансамбла чини врло интересантним.
Специфичност ансамбла је, да се на многим наступима приликом гостовања и ученицима
других класа пружа могућност музицирања.

Наредни период у раду ансамбла би свакако требао донети проширење репертоара и
озбиљне припреме за предстојећа такмичења у школској 2017/18. години.

Уметнички руководилац ансамбла
Александар Буркерт
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7.4.6. Реализација плана посета, излета и 
екскурзија

Свесни неопходности концертних гостовања, концертне сарадње са другим школама,
размене професионалних искустава, упознавања са различитим програмима и условима
рада,  и  грађењу  и  унапређивању  респектабилне  слике  кроз  реализацију  концертних
програмa  у  другим  срединама,  и  ове  године  смо  врло  активно  креирали  програме
представљања нашег  музичког  лица  ван  Ваљева.  Такође,  ово  је  била  година  у  којој  је
реализовано и стручно путовање у Италију, програм намењен ученицима средње школе а
покренута и сарадња са МШ „Фран Корун Кожељски” из Велења. Концертна гостовања,
реализација  заједничких  програма  са  другим  школама  и  приказивање  звука  МШ
„Живорад Грбић” ван граница наше земље,  остају  и даље најизраженији приоритети у
даљем развоју школе, а 2016/2017. је свакако донела позитивна померања на том плану.

Септембар:

 У сарадњи са  ОШ „Сестре  Илић”,  директор  школе,  мр  Сузана  Радовановић Перић,
Оливера Пантелић, ученици основне музичке школе, Аница Мићић (6. разред флауте),
Тијана  Павловић  (4.  разред  виолончела)  и  Ања  Крунић  (4.  разред  виолине)  су  уз
камерни  гудачки  оркестар  „Феникс”  под  уметничким  руководством  мр  Снежане
Стевановић, су у периоду од 22. до 24. септембра, боравили у Велењу и остварили два
концерта.  Наступ  на  фестивалу  „ПИКА” и  концерт  у  ОШ „Густав Ширлих”.  У  току
боравка у овом словеначком граду, остварена је и посета МШ „Фран Корун Кожељски”
и  договорено  покретање  сарадње  између  две  школе  што  је  резултирало  посетом
музичке школе из Велења, МШ „Живорад Грбић” у децембру месецу и реализацијом
заједничког концерта две школе, „Блиски сусрет музикалне врсте”.

Октобар:

 26.  октобра,  МШ „Живорад Грбић” је  реализовала заједнички концерт са  музичком
школом из  Лознице,  у  свечаној  сали МШ „Вук Караџић”.  На концерту учествовали
ученици основне и средње музичке школе.

 28.  октобра,  ученици  флауте  из  класе  Александра  Буркерта  и  његов  ансамбл
„Флаутисимо” реализовали су концерт у Градској кући у Ужицу, у организацији МШ
„Војислав Лале Стефановић”.

Новембар:

 Ученици из класе Александра Буркерта и његов ансамбл „Флаутисимо” реализовали су
концертно гостовање у МШ „Владимир Ђорђевић” у Београду.

 Камерни  гудачки  оркестар  „Феникс”  под  уметничким  руководством  мр  Снежане
Стевановић, реализовао је мини концерт у оквиру представљања Ваљева у сали Дома
Војске у Београду, у организацији „Друштва Ваљеваца”, 23. новембра 2016.

Фебруар:

 Ученици  из  класе  Александра  Буркерта  и  ансамбл  „Флаутисимо”  реализовали
концертно гостовање у свечаној сали Музичке школе у Тивту.
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Март:

 Ученици  средње  школе  уз  присуство  разредних  старешина,  директор  школе  и  део
колектива, присуствовали извођењу опере „Боеми” у Народном позоришту у Београду,
4. марта 2017.

Април:

Ученици гудачког одсека школе, Анђелина Николић (4. разред виолончела, кл: Даница
Рашковић),  Николина  Гаврић  (1.  разред  СМШ,  кл:  Ангелина  Новаковић),  Јелисавета
Савић (1.  разред СМШ, кл:  Милена Мартинов Стојковић) и камерни гудачки оркестар
„Феникс”  под  диригентском  палицом  мр  Снежане  Стевановић  уз  гостовање  студената
ФМУ у  Београду,  Ларисе  Тершченко и  Софие  ди Соме остварили су  концерт  „Трагом
Златних Степеница”, програм промоције другог фестивала гудача „Златне Степенице” у
КЦ  „ГРАД”  у  Београду,  13.  априла.  Концерту  присутвовала  и  делегација  Амбасаде
Краљевине Холандије на челу са његовом екселенцијом, амбасадором Холандије, Хенком
Ван ден Долом, као и професори ФМУ у Београду.

Јун:

 Ученици  из  класе  Александра  Буркерта  и  ансамбл  „Флаутисимо”  боравили  су  у
мађарском граду Хевиз у периоду од 10. до 13. јуна. У оквиру посете у Градској кући
наведени ученици одржали су концерт за памћење.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

А) Извештај о путу у Пфафенхофен
У периоду од 15. 7. до 25. 7. 2017. године две ученице наше школе, Ана Благојевић и

Марија Лукић, су боравиле у Немачкој у оквиру организације „Пријатељсто са Ваљевом”
из  Пфафенхофена.  За  десет  дана,  група  је  посетила  Минхен,  Мајнбург,  Нирнберг,
Регензбург и Пфафенхофен. Такође су посетили градоначелникову канцеларију, општину,
гимназију  и  оближње  фабрике  у  Пфафенхофену.  Групу  су  чинили  ученици  из  свих
ваљевских средњих школа,  у  пратњи две професорке немачког језика,  Душице Рајевац
(„Техничка  школа  Ваљево”)  и  Иване  Вујић  (Медицинска  школа  „др  Миша  Пантић”  –
Ваљево).

Ученице
Ана Благојевић и Марија Лукић
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7.5. Извештаји о реализацији посебних 
планова васпитног рада

7.5.1. Реализација плана превенције насиља

Школске 2016/17. године превенцијом насиља бавио се Тим за безбедност и заштиту
ученика, кроз план рада Тима и предвиђене активности, као и педагог и све одељењске
старешине СМШ у делокругу  својих послова.  Програм превенције  насиља налази се у
Школском програму и Годишњем плану рада школе.

7.5.2. Реализација плана професионалне 
оријентације

Професионална оријентација ученика и каријерно вођење и саветовање, усмерене су на
подстицање  даљег  професионалног  сазревања  ученика,  као  и  на  помоћ  ученицима  у
планирању њиховог даљег професионалног развоја.

Тим за Професионалну оријентацију и Каријерно вођење у школској 2016/17. години
чинили су:
 Одељењске старешине
 Координатор: Педагог школе
 Тања Малиџанин, наставник психологије
 Жаклина Ђурић, саветник за ПО Завода за трђиште рада Ваљево
 Катарина Марковић - ученик

Сарадници у раду: одељењске старешине,  родитељи ученика,  психолог Националне
службе за запошљавање, лекар, сви наставници. 

Табела 7.5.2–1: Извештај о реализацији плана рада Тима за професионалну оријентацију,
каријерно вођење и саветовање

Реализоване активности Активности које нису 
реализоване

Реализоване активности
које нису биле планира-
не

Показатељ успешно-
сти

Састављање плана рада Тима за 
професионалну оријентацију, кари-
јерно вођење и саветовање

/ /

План професионалне 
оријентације чини са-
ставни део Годишњег 
плана рада школе

Предавање на тему ”Правилан из-
бор занимања и пријемни испити 
на факултету”

/ /
Предавања су реали-
зована кроз садржаје 
рада часова ОЗ и ОС

/ Тестирање ученика у ПО / /
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Реализоване активности Активности које нису 
реализоване

Реализоване активности
које нису биле планира-
не

Показатељ успешно-
сти

Презентације одсека / /
Капацитет I СМШ 
попуњен 90%

Испитивање интересовања ученика 
и анализа резултата / /

Ученици врше избор 
даљег школовања у 
складу са жељама

Обавештавање ученика о НПП 
СМШ и програмима Факултетима / /

Ученици спремни за 
полагање пријемних 
испита

/

Посета ученика IV и III 
раз. сајму образовања у 
Београду у циљу што бо-
љег информисања о мо-
гућностима наставка 
школовања ради стица-
ња академских звања

/ /

Индивидуална и групна саветовања / /
Упис жељене школе / 
факултета

/ /
„Каријерно вођење и са-
ветовање” – програм СУ 
за наствнике и ученике

Ученици умеју да на-
пишу професионалне 
биографије у циљу 
конкурисања за наста-
вак школовања или за-
послења

Организовање презентација факултета и виших школа од стра-
не њихових професора (мастер класови) /

Ученици информисани
о захтевима 
школа/факултета

/

Вођење засебне евиден-
ције и извештаја о про-
фесионалној оријента-
цији и каријерном вође-
њу и саветовању

/ /

Извештавање Наставничког већа о 
раду Тима за ПО и КВС / / Усвајање извештаја

Евалуација рада Тима за ПО и КВС / /
Реална процена рада 
Тима

Педагог школе
Виолета Огњеновић

7.5.3. Реализација плана културних и јавних 
активности школе

У  току  школске  2016/2017.  године,  концертна  активност  МШ  „Живорад  Грбић”
одвијала се кроз концерте у институцији и програме ван ње и била реализована кроз:
 Концерте ученика школе
 Концерте гостујућих уметника
 Концерте професора школе
 Концерте студената
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КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ У ИНСТИТУЦИЈИ

Концерти ученика школе
У  току  школске  године  у  институцији  је  одржано  укупно:  72  интерна  часа  и  36

концерата одсека, 10 концерата школе и три солистичка концерта ученика школе.

Концерти гостујућих уметника
У  оквиру  концертне  сезоне  „Време  је  за  класику”  реализовано  је  13  концертних

програма а од тога укупно 9 концерата реномираних музичких уметника међу којима су
се ове године нашли и Зоран Крајишник, Дејан Гаврић, Драган Средојевић.

Концерти професора
На сцени музичке школе, ове године је забележено укупно 4 наступа професора школе

кроз концертирање Ангелине Новаковић, Луке Јездића, Триа „Амороссо” и триа „МиСС”,
проф.Верице Јаковљевић и Милене Мартинов Стојковић, професорки Оливере Пантелић
и  Славице  Рајевац,  као  и  Душана  Марковића.  Са  задовољством  помињемо  и  наступе
оркестра  „ФЕНИКС”  и  оркестра  хармоника  који  су  уједињавали  звук  професора  и
ученика.

Концерти студената
У оквиру  концертне  сезоне  „Време  је  за  класику”  два  некадашња  ученика  музичке

школе, а данашња студента музичких академија у Бања Луци и Љубљани, гитаристкиња
Јелена Лукић и кларинетиста Андрија Мирковић извели су своје солистичке концерте.
Концерт  Андрије  Мирковића  је  захваљујући  његовој  иницијативи,  имао  хуманитарни
карактер а приход са концерта дониран је ваљевском Центру за вантелесну оплодњу.

КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ ВАН ИНСТИТУЦИЈЕ

Интензивна сарадња МШ „Живорад Грбић” са осталим институцијама културе у граду и
ове  године је  резултирала великим бројем остварених концерата  и  наступа ученика и
професора школе.

Наше  музицирање  било  је  присутно  у  простору  Ваљевске  гимназије,  Народне
библиотеке „Љубомир Ненадовић”, Народног Музеја, ИУС „Трнавац”, Модерне Галерије,
Центра за културу. Реализовано је укупно:
 43 наступа у оквиру програма и 13 концерата ученика
 15 концерата професора

КОНЦЕРТНА ГОСТОВАЊА

У оквиру концертних гостовања реализовано је укупно четири концерта у иностранству
и пет концерата у земљи (Београд, Ужице и Лозница).

Концертна  активност  је  најпрепознатљивије  и  верујемо  најлепше  лице  ваљевске
музичке школе, која највидљивије и најмерљивије гради наш имиџ, идентитет и квалитет.
Захваљујући  овом  сегменту  рада,  позиционирани  смо  као  једна  од  најуспешнијих
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кутурних институција у Ваљеву, интензивно усмерени даљем развоју концертног живота у
школи и музичке присутности у граду али и шире.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.5.4. Реализација плана школског спорта

Табела 7.5.4–1: Извештај о реализацији плана школског спорта

Ме-
сец Реализовано Носиоци актив-

ности Начин рада Непланирано 
реализовано

Нереализо-
вано Оцена успешности

С
еп

те
м

ба
р

,,Научимо да 
играмо,,

Стручни актив 
физичког ва-
спитања и гру-
па ученика

Увежбавање корео-
графије и плесова на 
часовима физичког 
васпитања

/ /
Планиране активно-
сти су веома успе-
шно реализоване.

О
кт

об
ар

Кошарка
Савез за школ-
ски спорт

/ /

Није било 
довољно 
пријављених
ученика за 
такмичење

/

Н
ов

ем
ба

р

Мали фудбал
Савез за школ-
ски спорт

/ /

Недовољан 
број ученика
за узимање 
учешћа у 
такмичењу

/

Д
ец

ем
ба

р

Атлетика
Савез за школ-
ски спорт

/ / /
Планиране активно-
сти су задовољавају-
ће.

М
ар

т

Народна кола
Друштво за 
очување срп-
ског фолклора

Учење корака и уве-
жбавање кореогра-
фије  на часовима 
физичког васпитања

/ /
Планиране активно-
сти су веома успе-
шно реализоване.

А
пр

ил

Крос РТС-а

Организатори 
спортских так-
мичења Кроса 
РТС-а

Вежбање на часови-
ма физичког васпи-
тања

/ /

Планиране активно-
сти су успешно реа-
ливоване јер су ско-
ро сви ученици узе-
ли дипломе за уче-
шће на кросу. 

Предметни наставник
Милица Милетић
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7.5.5. Реализација плана социјалне заштите 
ученика

Одговорно лице: мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
Координатор: Виолета Огњеновић, педагог школе 

Остали чланови тима: 
1. Одељењске старешине
2. Тања Малиџанин, наставник психологије
3. Мирјана Савић, родитељ
4. Катарина Марковић, ученик

Носиоци активности, осим одељењских старешина, педагога и директора школе, су и
чланови тима за заштиту деце од насиља као и чланови тима за инклузију. 

Сарадници  у  реализацији  плана:  ученици,  родитељи,  колектив  школе,  ОШ  и  СШ
Ваљева, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени центар Ваљево...

Табела 7.5.5–1: Извештај о реализацији плана рада социјалне заштите ученика

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
које су БИЛЕ предвиђене годи-
шњим планом рада

Носиоци ак-
тивности

Начин реа-
лизације

Реализоване активно-
сти које НИСУ биле 
предвиђене годи-
шњим планом

Активности које
НИСУ РЕАЛИ-
ЗОВАНЕ

Показатељ 
успешности

Идентификација ученика са по-
себним потребама из области 
социјалне заштите

Одељењске 
старешине,
Директор, 
педагог

Педагош. ко-
легијум / / Уређен списак 

ученика

Сарадња са родитељима/стара-
тељима идентификованих уче-
ника

Одељењске 
старешине
Педагог

Индивид. 
контакти / /

Успостављена 
сарадња са ро-
дитељима

Успостављање сарадње са уста-
новама и организацијама соци-
јалне заштите

Директор,
Педагог,
Одељењске 
старешине
Установе

Састанци / /

Успостављена 
сарадња са 
установама / 
школама

/ / / /
Успостављање 
сарадње са Цр-
веним крстом

/

Проналажење најефикаснијег 
вида пружања подршке иденти-
фикованим ученицима (по по-
треби и израда ИОП-а)

Директор,
Педагог,
Одељењске 
старешине
Установе со-
ц.заштите,
МПС,
Родитељи/
старатељи 
ученика

Састанци / /

 Родитељи 
идентифико-
ваних учени-
ка не плаћају
Родитељски 
динар и до-
нације за 
такмичења

 Идентифико-
вани учени-
ци успешно 
прате редов-
ну наставу

Организовање акција за прику-
пљање неопходне помоћи иден-
тификованим ученицима

Директор,
Запослени, 
Ученици,
Савет роди-
теља, Школ-
ски одбор, 
Локална са-
моуправе

Акције / / Реализоване 
акције помоћи
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РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 
које су БИЛЕ предвиђене годи-
шњим планом рада

Носиоци ак-
тивности

Начин реа-
лизације

Реализоване активно-
сти које НИСУ биле 
предвиђене годи-
шњим планом

Активности које
НИСУ РЕАЛИ-
ЗОВАНЕ

Показатељ 
успешности

Праћење ефеката указане соци-
јалне помоћи

Директор,
Педагог,
Одељењски 
старешина,
Педагошки 
колегијум

Састанци / / Оствареност 
плана је 90%

/ / / /

Разматрање мо-
гућности укљу-
чивања ученика 
у трајнији облик
социјалне по-
моћи ученику 
којег пружа др-
жава.

/

/

Наставничко
веће
Ротари клуб 
Ваљево

/
Новчана помоћ успе-
шним ученицима 
СМШ

/
Двоје ученика 
добило новча-
ну помоћ

ОСТВАРЕНОСТ ПЛАНА:
 Од планираних 8 активности реализовано је 6 тако да је план реализован 75%. 
 У  наредном  периоду  што  више  укључити  спољашње  ресурсе  у  циљу  материјалне

помоћи социјално угроженим ученицима.

Педагог школе
Виолета Огњеновић

7.5.6. Реализација плана сарадње са 
породицом

Циљ програма

Одговорно лице: мр Сузана Радовановић Перић, директор школе
Координатор: Тања Малиџанин, наставник психологије

Остали чланови тима: 
1. Одељењске старешине
2. Виолета Огњеновић, педагог школе  
3. Мирјана Савић, родитељ
4. Катарина Марковић, ученик

Табела 7.5.6–1: Извештај о раду тима и реализацији плана сарадње школе и породице за
школску 2016/17. годину

РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ које су БИЛЕ 
предвиђене годишњим пла-
ном рада

Носиоци ак-
тивности

Начин реализа-
ције

Реализоване активно-
сти које НИСУ биле 
предвиђене годи-
шњим планом

Активности које
НИСУ РЕАЛИ-
ЗОВАНЕ

Показатељ 
успешности

Конституисање тима  и поде-
ла задужења

Тим
Н.В.
Састанак тима / /

Формиран тим,
подељена заду-
жења

Израда плана рада за школ-
ску 2016/2017. год.

Тим Састанак тима / / Урађен план 
рада
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РЕАЛИЗОВАНЕ 
АКТИВНОСТИ које су БИЛЕ 
предвиђене годишњим пла-
ном рада

Носиоци ак-
тивности

Начин реализа-
ције

Реализоване активно-
сти које НИСУ биле 
предвиђене годи-
шњим планом

Активности које
НИСУ РЕАЛИ-
ЗОВАНЕ

Показатељ 
успешности

Информисање родитеља о 
животу и раду школе и укљу-
чивање у планирање унапре-
ђивања њеног рада

Тим,
родитељи

Родитељски са-
станци
Савет родитеља / /

Разматран из-
вештај о раду 
школе,
Усвојен  Годи-
шњи план рада 
за 2016/2017. 
год.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ *
Општи и оде-
љењски састан-
ци

/ / /

Укључивање родитеља у жи-
вот школе

Тим,
родитељи

Савет родитеља
Предавања за 
ученике

/
Није одржано 
друго предава-
ње за ученике

Родитељи су 
одржали 1пре-
давање за уче-
нике

Професионална оријентаци-
ја, Каријерно вођење и саве-
товање 

Тим,
Родитељи,
Спољни са-
радници

Родитељски са-
станци,
Индивидуални 
разговори са 
родитељима
Тестирање,
Анкетирање
Пјединачни ро-
дитељски са-
станци

/ /

Одржана про-
моција сваког 
одсека,
Родитељи анке-
тирани о жеља-
ма за наставак 
школовања 
свог детета

Едукација родитеља

Тим,
Родитељи,
Спољни са-
радници

Предавања,
Трибине /

Нису одржана 
предавања/три-
бине за родите-
ље 

У оквиру пре-
зентација рада 
школе, разма-
тране су и  теме
значајне за ро-
дитељство

Промоција успешности уче-
ника и рада школе

Тим,
Родитељи,
Локални ме-
дији

Интерни и јавни
часови,
Концерти,
Прилози у ло-
калним медији-
ма,
Чланци у листу 
„Напред”

/ /

Резултати уче-
ника су помо-
висани у локал-
ним медијима

Евалуирање рада Тима Тим Састанак Тима / / Оствареност 
плана је 90%

Извештавање о раду Тима Тим
Наставничко 
веће / /

Усвојен изве-
штај о раду 
Тима

Табела 7.5.6–2: Реализовани родитељски састанци

Родитељски 
састанак Тема / садржај родитељског састанка Носиоци ак-

тивности 
Начин реали-
зације

Показатељ 
успешности

I
родитељски

састанак
(одељењски)

(Прва недеља
септембра)

 Упознавање одељењског старешине и родитеља (ученици првог 
разреда ОМШ и СМШ);

 Упознавање са НПП, обавезним и ваннаставним активностима, 
наставницима;

 Упознавање са Статутом школе и Правилима понашања;
 Упознавање са Календаром рада и значајним школским мани-

фестацијама;
 Избор представника у Савет родитеља;
 Добијање важних информација о ученику;
 Договор о индивидуалним посетама, комуникацији и начину 

правдања изостанака ученика.

ОС
Педагог

Секретар Ро-
дитељи

Разговори и
упознавање са

законским
одредбама,

упућивање на
сајт школе.

Родитељи 
упознати са 
животом 
школе и ви-
довима са-
радње.
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Родитељски 
састанак Тема / садржај родитељског састанка Носиоци ак-

тивности 
Начин реали-
зације

Показатељ 
успешности

II
родитељски

састанак
(општи)

(Септембар)

 Школовање у музичкој школи

Директор
Шефови одсе-

ка Педагог,
Предметни
наставници

Ученици

Родитељски
састанак за

родитеље уче-
ника првих

разреда ОМШ

Родитељи 
упознати са 
животом / 
организаци-
јом школе и 
видовима са-
радње.

III
родитељски

састанак
(групни и ин-
дивидуални
разговори)

(Октобар/ То-
ком године)

 Непоштовање правила понашања у школи

Директор 
ОС

Педагог, 
Ученици

Групни и ин-
дивидуални
разговори са
родитељима

Поштовање 
школских 
правила
Укидање из-
речених ва-
спитних мера

IV
родитељски

састанак

(Новембар)

 Упознавање родитеља са успехом ученика на првом класифи-
кационом периоду;

 План јавних наступа, смотри и такмичења;
 Упознавање родитеља са другим важним питањима у оствари-

вању наставе.

ОС
Родитељи

Разговори,
предлози, за-

кључци и
мере.

Укључивање 
родитеља у 
квалитетније 
напредовање 
ученика.

V
родитељски

састанак

(Децембар)

 Промоција одсека школе.

Шефови одсе-
ка Педагог,
Предметни
наставници

Ученици

родитељски
састанци по
одсецима за

будуће учени-
ке СМШ

Попуњеност 
капацитета 
СМШ је 90%

VI
родитељски

састанак

(Јануар)

 Упознавање родитеља са успехом ученика на полугодишту;
 Дискусија са родитељима о критеријумима и начином оцењи-

вања и разматрање конкретних предлога;
 Информисање родитеља о додатној и допунској настави.

ОС
Родитељи

Разговори,
предлози, за-

кључци и
мере.

Самопроцена
постигнућа 
ученика и  
додатна по-
дршука у 
циљу напре-
довања.

VII
родитељски

састанак

(Април)

 Информисање родитеља о успеху ученика;
 Проблем изостајања са наставе;
 Разговор о важним узрасним карактеристикама ученика;
 Матурски испити;
 Припремна настава за упис у СМШ и на факултете;
 Разматрање уџбеника за наредну школску годину.

ОС
Родитељи
Педагог

Разговор
Размена иску-

става
Закључци

Едуација ро-
дитеља
Смањено изо-
стајање уче-
ника

VIII

родитељски
састанак

(Јун)

 Саопштавање коначног успеха на крају школске године;
 Похвале и награде ученицима који су остварили одличан успех,

постигли изузетне резултате на такмичењима;
 Припрема нове школске године (уџбеници, презентација из-

борне наставе, стручна путовања...);
 Упис у наредни разред.

ОС
Родитељи
Педагог

Наставници
Православног
катихизиса и
Грађанског
васпитања

Излагање
Договор

Афирмација 
успеха и рада
школе и уче-
ника
Изборна на-
става
Програм 
стручног пу-
товања

Поред организованих родитељских састанака, одељењске старешине су организовале и
састанке са групом родитеља или индивидуално чија деца:
 нередовно похађају наставу,
 ометају рад на часу,
 заостају у раду из одређенихи предмета;
 крше правила понашања у школи;
 нередовно раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи.
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Оствареност плана:
 Планирано је 9 активности и 5 родитељских сатанака, а реализовано 8 активности и

најмање  8  родитељских  састанака.  Из  наведених  података  закључујемо  да  је  план
остварен око 90%.

 У наредном периоду што више укључити родитеље у едукацију осталих родитеља и
деце.

Педагог школе
Виолета Огњеновић

7.5.7. Реализација плана сарадње са локалном 
заједницом и школама у земљи и 
иностранству

Сарадња са Градом

Град Ваљево је  у току извештајног периода  реализовао један састанак са директорима
и представницима школа на тему распореда коришћења клизалишта у термину јануар и
фебруар.  Директор школе је  у  току овог  периода  остварила  састанке  са  руководством
Града  на  тему  покретања  процедуре  добијања  дозволе  трајног  коришћења зграде  МШ
„Живорад  Грбић”,  и  на  тему  финансијске  подршке  Града,  тамичењима  које  школа
организује као и реализацији сарадње са МШ „Фран Корун Кожељски” из Велења. Може се
закључити да је овај период сарадње био изузетно позитиван јер је Град подржао кроз
финансијски годишњи план реализацију свих такмичења у организацији МШ „Живорад
Грбић”  као  и  заједнички концертни  програм „Блиски сусрет  музикалне  врсте”  који  је
школа реализовала са ученицима и колегама из Велења.

МШ „Живорад Грбић” је  реализовала и  два  програма у оквиру обележавања „Дечје
недеље”.

Ваљевска музичка школа је у току првог полугодишта кроз концертни програм својих
ученика, при чему треба истаћи  бројне наступе камерног гудачког оркестра „ФЕНИКС” и
камерних састава основне и музичке школе  учествовала у свим манифестацијама које је
Град организовао.

Сарадња са културним институцијама

Школа  је  у  овом  периоду  сарађивала  са  свим  културним  институцијама  у  граду.
Најзапаженији  су  били  концерти  ученика  у  Народном Музеју,  концерти  професора  и
ученика  школе на програмима у организацији Центра за културу, наступи на изложбама
у  организацији  ИУС  „Трнавац”,  бројни  програми библиотеке  „Љубомир Ненадовић”  и
циклус концерата матураната школе „Музикална Галерија”, одржан у току маја 2017. у
сарадњи са Модерном Галеријом у Ваљеву. 

Сарадња са средњим школама

Вишегодишња успешна сарадња са ваљевским средњим школама је  настављена и у
периоду школске 2016/2017
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Сарадња са Ваљевском гимназијом
Развијена концертна активност у свечаној сали Ваљевске гимназије  је  најзначајнија

препознатљивост  одличне комуникације МШ „Живорад Грбић” и Ваљевске гимназије и
била је изражена у претходним месецима. Присуство гимназијалаца на концертној сезони
„Време је  за  класику”  такође  је  доказ  одличне  сарадње  и значаја  неговања концертне
активности у ваљевској музичкој школи као водећег сегмента учествовања у  креирању
музичке слике града. У свечаној сали Ваљевске гимназије одржано је 6 концерат ученика
музичке  школе,  а  Ваљевска  гимназија  је  и  била  партнер  у  организацији  фестивала
ХОРФЕСТ и Златне степенице.

Сарадња са Пољопривредном школом
Пољопривредна  школа је у децембру 2016. угостила учеснике пројекта „Блиски сусрет

музикалне врсте” ученике и професоре МШ „Фран Корун Кожељски” и МШ „Живорад
Грбић”.  На иницијативу директорке МШ „Живорад Грбић” ,  гости из  Словеније  али и
ученици и професори музичке школе обишли су Пољопривредну школу и упознали се са
свим специфичностима који  ову  институцију  сврставају  у  ред  најуспешнијих  школа  у
земљи. 

Сарадња са Техничком школом
И ове школске године, ученици музичке школе су учествовали у реализацији прославе

Дана техничке школе.

Сарадња са Економском школом
Ове  школске  године,  у  свечаним  програмима  Еконмске  школе  учествовали  су  и

ученици музичке школе. Остварена је  и успешна сарадња и са рестораном „Златибор” за
време посете „Фран Корун Кожељски” и у току фестивала „19. Сусрети флаутиста – Тахир
Куленовић”.

Свакако  најзначајнији  сегмент  сарадње  са   ваљевским  средњим  школама  јесте
овогодишња реализација програма „Ја и даље држим час” иницирана прошле школске
године од стране МШ „Живорад Грбић” а посвећена Дану просветних радника. Заједнички
програм ове године у свечаној сали школе реализовали су: Ваљевска гимназија, Техничка
школа, Пољопривредна школа, ОШ „Сестре Илић”  и МШ „Живорад Грбић”.

Сарадња са основним школама

У септембру 2016. године, ученици, професори и директор МШ „Живорад Грбић” су у
сарадњи са  ОШ „Сестре  Илић”,  боравили  у  Велењу на  позив  градоначелника  Велења,
Бојана Контича и ОШ „Густав Ширлих”. У току боравка, реализовани су концерти у ОШ
„Густав Ширлих” и у програму Пикиног фестивала. Планирани заједнички Светосавски
концерт ученика музичке и ОШ „Сестре Илић” ове године нажалост није реализован због
епидемије грипа која је у том периоду била присутна у Ваљеву.

У  мају  2017.  године,  у  сарадњи са  шест  ваљевских  основних  школа  (Прва  Основна
школа,  ОШ  „Нада  Пурић”,  ОШ  „Сестре  Илић”,  ОШ  „Андра  Савчић”,  ОШ  „Владика
Николај Велимировић”, ОШ „Милован Глишић”) у периоду од 29. до 31. маја реализовани
су  „Концерти  у  подне”,  промотивни  програми  музичке  школе  намењени  ученицима
другог  разреда  основних  школа  у  циљу  информисања  о  раду  музичке  школе  и
предстојећим пријемним испитима.
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Реализација плана сарадње са локалном заједницом и школама у земљи и иностранству

Сарадња са предшколским институцијама

У  октобру,  у  оквиру  програма  Дечје  недеље,  ученици  МШ  „Живорад  Грбић”  су  у
свечаној  сали  школе  приредили  два  концерта  за  предшколце  ваљевских  вртића.  Ови
концерти  су  креирани  као  радионице  едукативног  карактера  где  су  се  предшколци
упознавали  са  инструментима  који  се  уче  у  музичкој  школи,  основним  музичким
појмовима  и  природом  рада  у  музичкој  школи.  Модератори  радионица  биле  су
професорке Тамара Милосављевић, Даница Рашковић и Тијана Станојевић.

Сарадња са ЗМБШС

Ове  године,  захваљујући  оствареним  резултатима  на  бројним  такмичењима  и
изграђеном позитивном имиџу у оквиру земље, гудачки актив МШ „Живорад Грбић” је од
стране  председнице  ЗМБШС  позван  да  дефинише  обавезан  програм  за  гудачке
инструменте којим су се представиле музичке школе земље на 61. фестивалу музичких и
балетских школа Србије, који се одржао ове године у мају у Зрењанину. Наша школа је
остварила одличне резултате на Републичком такмичењу музичких и балетских школа
одржаних у априлу у Београду, и Фестивалу музичких и балетских школа Србије.

Сарадња са УМБПС

У  периоду  од  24.  до  26.  фебруара  МШ  „Живорад  Грбић”  је  у  сарадњи  са  УМБПС
реализовала „19. сусрете флаутиста – Тахир Куленовић”. Ове године је фестивал окупио
143  флаутиста  свих  узраста  из  Пољске,  Бугарске,  Македоније,  Црне  Горе,  Републике
Српске, Федерације Босне и Херцеговине и Србије. 

Сарадња са музичким академијама

У току извештајног периода, у МШ „Живорад Грбић” професори музичких академија
Београда  и  Новог  Сада,  као  и  из  иностранства,  реализовали  су  своје  „masterclass”
програме:
 новембар: проф. Зоран Крајишник
 фебруар: проф. Наташа Митровић, 
 март: проф. Зоран Ракић
 мај: Драган Средојевић – концертмајстор оркестра „Марински” из Санкт Петерсбурга

У току фестивала „Сусрети флаутиста – Тахир Куленовић” професор високе школе за
музику у Мајнцу (Немачка) реализовао је свој masterclass за учеснике фестивала, међу
којима су били најбројнији ученици ваљевске музичке школе.

Професори музичких академија Новог Сада и Београда учествовали су у раду жирија
ВАРТ 2016, а професори ФМУ Београд, музичке академије у Скопљу, музичке академије у
Софији  (Бугарска)  у  раду  жирија  „19.  сусрета  флаутиста  –  Тахир  Куленовић”  и
међународног такмичења гудача „Златне степенице”.

Сарадња са музичким школама

У октобру 2016. МШ „Живорад Грбић” реализовала је заједнички концерт са МШ „Вук
Караџић” из Лознице у свечаној сали лозничке музичке школе а потом у мају, концерт
„Генерална проба” у сали наше школе.

У септембру месецу, директор школе је са професоркама мр Снежаном Стевановић и
Оливером  Пантелић,  приликом  боравка  у  Велењу,  посетила  МШ  „Фран  Корун
Кожељски” . Том приликом је дефинисан оквиран план сарадње две школе у периоду 2016
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– 2018 а реализација плана је започета у децембру 2016. године, заједничким концертним
програмом ваљевске и велењске школе „Блиски сусрет музикалне врсте”.

У току извештајног периода, флаутисти школе из класа Александра Буркерта и Невене
Николић  реализовали  су  концертна  гостовања  у  Ужицу  и  Београду  (МШ  „Владимир
Ђорђевић”.

Сарадња са осталим институцијама

У периоду од септембра до јуна,  директор школе је  реализовала бројне састанке са
привредним субјектима у граду чији је циљ био обезбеђивање донација за  реализацију
програма  школе  и  побољшање  услова  рада  школе  што  је  резултирало  са  цифром  од
450.000 динара у виду донација намењених генералном штимовању свих клавира у школи,
гостовању МШ „Фран Корун Кожељски” и реализацији  фестивала у организацији  МШ
„Живорад Грбић”.

У овом периоду појачана је и сарадња са Домом здравља у оквиру које је организован
систематски преглед за запослене раднике школе, док су медицинске сестре патронажне
службе реализовале две трибине за ученике средње школе.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић

7.5.8. Реализација плана рада на пројектима

У току школске 2016/17. године МШ „Живорад Грбић” није планирала никакав рад на
пројектима.
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Извештаји о реализацији планова развоја и унапређења квалитета рада школе и запослених

7.6. Извештаји о реализацији планова 
развоја и унапређења квалитета рада 
школе и запослених

7.6.1. Реализација Развојног плана школе

А) Извештај о раду Стручног актива за Развојно
планирање у школској 2016/2017. год.

Актив за развојно планирање формиран је 27. 03. 2013. одлуком Школског одбора за
период 2013 – 2018. година и чине га:

Табела 7.6.1–1: Чланови Стручног актива за Развојно планирање

Име и презиме Занимање Представник Улога у тиму

1. мр Снежана Стевановић мр виолине Наставника Председник

2. мр Сузана Радовановић Перић дипл. музички педагог Директор Члан

3. Светлана  Веселиновић дипл. правник Родитеља Члан

4. Дејан Богојевић проф. разредне наставе Локалне заједнице Члан

5. Душица Тимотић дипл. музичар Наставника Члан

6. Николина Нинић дипл. музички педагог Наставника Записничар

7. Катарина Марковић ученик Ученичког парламента Члан

8. Виолета Огњеновић дипл. педагог Стручне службе Члан

Табела 7.6.1–2: Извештај о раду Стручног актива за Развојно планирање за школску
2016/2017. годину

Реализоване активности (према

годишњем плану)

Реализоване актив-

ности које нису биле

планиране у ГПР

Није ре-

ализо-

вано

Исходи и ефекти  реали-

зације

Оцена успешно-

сти рада актива

за целу годину

 Састанак СА за РП поводом изра-
де акционог плана РП за текућу 
школску годину;

 Израда плана рада стручног ак-
тива за текућу школску годину.

/ /
 Урађен акциони план;
 Урађен план рада СА за 

РП.

Стручни актив је 
успешно реали-
зовао свој план. 
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Реализоване активности (према

годишњем плану)

Реализоване актив-

ности које нису биле

планиране у ГПР

Није ре-

ализо-

вано

Исходи и ефекти  реали-

зације

Оцена успешно-

сти рада актива

за целу годину

 Евалуација реализованих актив-
ности предвиђених планом рада;

 Израда годишњег извештаја о ре-
ализацији акционог плана РП.

/ /

 Извршено је интерно 
вредновање реализације
акционог плана и ра-
звојног плана;

 Урађен је годишњи изве-
штај који чини саставни 
део Годишњег извештаја 
о раду школе за 
2016/2017.

 Предлог акционог плана РП за 
наредну школску годину.

/ /
 Урађен предлог акцио-

ног плана.

Б) Извештај о реализацији Развојног плана школе /
акционог плана за школску 2016/2017. годину

Развојни план школе донет је за период 2013 – 2018.

Табела 7.6.1–3: Спроведене активности у области: Руковођење, организација и обезбеђивање
квалитета и ресурси

ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РЕСУРСИ

Развојни циљ бр. I: 
Унапређивање руковођења, квалитетније ор-
ганизације рада школе и побољшање услова 
рада

Критеријум успеха:
Екстерно вредновање рада школе оцењено је оценом 4 

Задаци Активности Активност реализована у %

Сви задаци су реализовани у потпуности – циљ 
је остварен.

/ /

234 Музичка школа „Живорад Грбић” – Ваљево



Реализација Развојног плана школе

Табела 7.6.1–4: Спроведене активности у области: Етос

ОБЛАСТ: ЕТОС

Развојни циљ бр. II: 
Популаризација школе и јачање 
њене улоге у окружењу

Критеријум успеха:
Екстерно вредновање рада школе оцењено је оценом 4 

Задаци Активности Активност реализована у %

2.1. Креирање визуелног иденти-
тета школе.

 Израда нове табле са логом школе за Ваљево и 
ИО Лајковац;

 Израда табли са правилима понашања, дежур-
ства и кућног реда у школи;

 Предња фасада школе осликана музичким моти-
вима (портрети композитора).

 100%

 100%

 0%

2.2. Оплемењивање и улепшава-
ње унутрашњости школе.

 Украшавање зидова учионица наставним и зани-
мљивим материјалима;

 Набавка 2 паноа од плуте;
 Израда паноа са путовања.

 80%

 100%
 100%

2.3. Промотивне активности 
школе.

 Креирање и израда пропагандног материјала 
-флајера за промотивне концерте за најмлађе;

 Обједињавање концерата одсека и трибине (за 
родитеље);

 Распоред рада педагога са ученицима родите-
љима у циљу промоције уписа у СМШ.

 80%

 100%

 100%

2.4. Правовремено ажурирање 
сајта и рад на побољшању њего-
вог квалитета.

 Редизајн сајта;
 Достављање потребних информација.

Сајт ће бити редизајниран у 
2017.

2.5. Израда плана сарадње шко-
ле са окружењем (другим уста-
новама, појединцима и удруже-
њима).

 Достављање годишњег плана манифестација 
школе и концертних активности градском тиму 
за културу;

 Учешће у раду тима за културу на нивоу града.

 50%

 50%

Табела 7.6.1–5: Закључак Aктива за РП који се односи на РАЗВОЈНИ ЦИЉ бр. II

Реализација задатака за овај развојни 
циљ предвиђена је за: 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015./2016, 2016/2017.

У школској 2016/2017. 
задаци су реализовани: 

72% и више

Активности на достиза-
њу овог циља: 

Настављају се

Анализом ефеката уса-
гласили смо се:

Да смо близу циља
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Табела 7.6.1–6: Спроведене активности у области: Подршка ученицима

ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Развојни циљ бр. III: 
Обезбеђивање квалитетније понуде активно-
сти ученицима у циљу јачања њихове мотиви-
саности за напредовање и постизање бољих 
резултата

Критеријум успеха:
Екстерно вредновање рада школе оцењено је оценом 4  

Задаци Активности 
Активност реали-

зована у %

3.1. Организација и реализација школских так-
мичења;

 Израда плана такмичења из општеобразовне 
наставе.

 100%

3.2. Организовање летњих, зимских кампова и 
менторских радионица са професорима са 
академија;

 Планирање кампова;
 Израда програма рада кампова;
 Реализација кампова.

 20%
 0%
 0%

3.3. План школске концертне сезоне;  Анализа посећености концертима.  50%

3.4. Задатак остварен / /

3.5. Рад на професионалној оријентацији.
 Израда распореда и плана рада припремне 

наставе из солфеђа и теорије музике.
 100%

Табела 7.6.1–7: Закључак Aктива за РП који се односи на РАЗВОЈНИ ЦИЉ бр. III

Реализација задатака за овај развојни 
циљ предвиђена је за: 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015./2016, 2016/2017.

У школској 2016/2017. 
задаци су реализовани: 

45%

Активности на достиза-
њу овог циља: 

Настављају се 

Анализом ефеката уса-
гласили смо се:

Да смо ближи циљу
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Табела 7.6.1–8: Спроведене активности у области: Школски програм и Годишњи план рада
школе, настава и учење и постигнућа ученика

ОБЛАСТИ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ, НАСТАВА И УЧЕЊЕ И ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Развојни циљ бр. IV: 
Унапређивање школске и педагошке доку-
ментације

Критеријум успеха:
Екстерно вредновање рада школе оцењено је оценом 4  

Задаци Активности 
Активност реали-

зована у %

4.1. Годишње планирање рада школе на основу 
Развојног плана.

 Анализа резултата самовредновања у овој 
кључној области;

 Дискусија са Тимом за спољашње вреднова-
ње рада школе.

 100%

 0%

4.2. Комплетирање школског програма.

 Испитивање потреба за увођењем нових ин-
струмената, одсека, образовних профила;

 Израда елабората;
 Израда Школског програма за уведене ин-

струменте, одсеке, профиле;
 Усвајање анекса Школског програма.

 100%

 100%
 100%

 100%

4.3. Увођење Педагошких свески за наставнике.

 Израда нацрта Педагошких свески за на-
ставнке различитих предмета (индивидуал-
на, групна, разредна настава...);

 Разматрање садржаја, размена искустава, 
предлога, сугестија;

 Штампање и подела Педагошких свески.

 100%

 100%

 100%

4.4. Планирање додатне, допунске наставе и 
ваннаставних активности.

 Израда планова на нивоу одсека;
 Израда планова сваког наставника;
 Усвајање свих планова.

 100%
 100%
 100%

Табела 7.6.1–9: Закључак Aктива за РП који се односи на РАЗВОЈНИ ЦИЉ бр. IV

Реализација задатака за овај развојни 
циљ предвиђена је до школске 
2017/2018.

У школској 2016/2017. 
задаци су реализовани: 

Више од 90%

Активности на достиза-
њу овог циља: 

Настављају се 

Анализом ефеката уса-
гласили смо се:

Анализирати реализа-
цију овог  развојног 
циља школске 
2017/2018. године

Председник Стручног актива за развојно планирање
мр Снежана Стевановић
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7.6.2. Извештај о реализацији плана 
педагошко-инструнктивног рада са 
наставницима

Педагошко- инструктивни рад се реализује кроз више сегмената: 
 рад са наставницима почетницима и менторски рад у циљу помоћи припреме полагања

испита за лиценцу, 
 рада са новопримљеним наставницима,
  рад са наставницима у циљу унапређења наставе (дидактичко-методичка подршка),
 рад са наставницима у циљу унапређења целокупног васпитно-образовног процеса.

Педагошко-нструнктивним радом бавили су се директор школе, помоћник директора,
педагог, руководиоци стручних већа за области предмета, наставници-ментори, као и сви
наставници  који  својим  дугогодишњим  радом  могу  да  помогну  млађим  колегама  у
унапређивању наставног процеса и уопште свих послова сваког наставника.

Рад са приправницима:

Наставак рада са приправницима из школске 2015/16. године:
 Александар Стајић (саксофон), ментор: Жељко Русиновић
 Милош Поповић (гитара), ментор: Драган Николић
 Владимир Стоилков (виолина), ментор: мр Снежана Стевановић

Приправници школске 2016/17. године:
 Софија  Стаменић (теоретски музички предмети),  ментор:  Милица Степановић Баба

Милкић

Рад са новопримљеним наставницима: 

 Александра Марковић (виолина)
 Јована Радојковић (виолончело)
 Вук Станковић (труба)
 Ана Гајић (италијански језик)
 Ана Пејовић (корепетитор)
 Драгана Грујић (биологија)
 Небојша Тимотић (виолина)
 Милица Милетић (физичко васпитање)

Табела 7.6.2–1: Посете часовима наставника за полагање испита за лиценцу

Р. б. Наставник Наставни предмет Посетиоци

1. Милош Поповић Гитара Комисија 

2. Владимир Стоилков Виолина Комисија

3. Александар Стајић Саксофон Комисија
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Табела 7.6.2–2: Посете часовима редовне наставе, према унапред утврђеном распореду

Р. б. Наставник Наставни предмет Посетиоци

1. Владимир Стоилков Виолина Директор,  педагог, шеф одсека/ментор

2. Далибор Чкојић Православни катихизис Директор, педагог

3. Јелена Дамњановић Солфеђо Директор, педагог, шеф одсека

4. Душан Марковић Клавир Директор, педагог

5. Оливера Симић Клавир Директор, педагог, шеф одсека

6. Никола Јанковић Камерна музика Директор, педагог, шеф одсека

7. Јована Радојковић Виолончело Директор, педагог, шеф одсека

8. Лука Јездић Гитара Директор, педагог

9. Ана Гајић Италијански језик Директор, педагог

10. Вук Станковић Труба Директор, педагог шеф одсека

11. Дражен Кујунџић Солфеђо Директор, педагог, шеф одсека

12. Небојша Тимотић Виолина Директор, педагог, шеф одсека

Поред  часова  редовне  наставе,  посећивани  су  огледни  и  угледни  часови,  мастер
класови, часови одељенског старешине, јавни и интерни часови класа, одсека и школе.

Осим посета часовима, у области педагошко-инструнктивног рада са наставницима  са
радило  индивидуално,  на  нивоу  одсека,  одељенских  већа,  наставничког  већа,  како  на
иницијативу  самих  наставника/руководиоца  већа,  тако  и  на  иницијативу  директора,
помоћника и педагога школе. Најчешће теме су биле:
 унапређивање рада у вођењу школске документације,
 планирање и реализација огледних и угледних часова,
 унапређивање евиденције о праћењу напредовања ученика,
 стручно усавршавање наставника,
 иновативне методе у настави,
 развојне  карактеристике  ученика  у  контексту  школских  постигнућа  и  проблема  у

понашању,
 критеријуми оцењивања,
 такмичења ученика...
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7.6.3. Реализација плана школског маркетинга

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У  оквиру  плана  реализације  интерног  маркетинга  школе,  реализоване  су  следеће
активности:

Концертни програми школе
 72 интерна часа ( концерти класа)
 36 концерата одсека
 7 концерата школе (  Концерт добродошлице,  „Ја и даље држим час”,  Новогодишњи

концерт,  Светосавски  концерт,  Пролећни  концерт,  „Генерална  проба”,  Концерт
прославе Дана школе )

 3 солистичка концерта ученика школе

Концертна сезона „Време је за класику”
У  оквиру  концертне  сезоне  реализовано  је  13  концерата  на  којима  су  наступили

реномирани  музички  уметници,  професори  школе  и  некадашњи  ученици  а  садашњи
студенти музичких академија.

Такмичења у организацији школе
У  току  школске  2016/2017.  реализована  су  сва  годишњим  планом  предвиђена

такмичења, и то:
 8. такмичење гитариста „ВАРТ” – 3. И 4. децембар 2016.
 19. међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић”, 24 – 26 фебруар
 Ваљевски сусрети хорова - 28 – 30 април
 Међународно такмичење гудача „Златне степенице” , 26. – 28. мај

Програми сарадње са другим институцијама
 26. и 27. септембар – концерти за предшколце (програм сарадње музичке школе и ПУ

„Милица Ножица” у оквиру обележавања Дечје недеље)
 29. 30. и 31. мај – концерти у подне ( промотивни концерти музичке школе намењени

ученицима другог разреда основних школа)

Све  наведене  активности  реализоване  су  у  складу  са  годишњим  планом  школског
маркетинга,  најављиване  су  на  огласним  таблама  школе  (интерни  и  јавни  часови),  и
промотивним  плакатима.  Сваки  догађај  био  је  пропраћен  штампаним  програмом  ,
објављен на сајту школе и facebook страници школе.

За потребе такмичења и као вид школског маркетинга додатно су штампане фасцикле,
блокови  ,  промотивни  флајери  свих  такмичења  школе  захваљујући  донацији
маркетингшке агенције АКТЕР у виду дизајна.
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ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ

У оквиру годишњег плана екстерног маркетинга школе у школској 2016/ 2017 години
емитовано  је  укупно  37  телевизијских  прилога  и  објављено  63  текста  у  новинама  и
интернет  порталима.  Сви  текстови  су  били  посвећени  активностима  музичке  школе
реализованим  кроз  концерте,  концертна  гостовања,  успехе  на  такмичењима  и
организацију и реализацију такмичења чији је организатор школа.

Медијску сарадњу МШ „Живорад Грбић” реализовала је у току 2016/2017. са:

Штампани медији
 лист „Напред”
 лист „Блиц”
 лист „Вечерње новости”

Телевизије
 РТС
 ТВ ВА ПЛУС
 Вујић телевизија
 ТВ МАРШ

Интернет портали
 ugradu.info
 Колубарске
 Ваљевска посла
 Ва Медиа

Реализацију  плана  школског  маркетинга,  водио  је  директор  школе  уз  чланове
педагошког колегијума.

Директор школе
мр Сузана Радовановић Перић
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7.6.4. Пријатељи МШ „Живорад Грбић”

У школској 2016/17. години рад школе су помогле следеће институције и фирме:

 Ваљевска Пивара
 Фирма „GATE”
 ХТД „Крушик”
 Кинг Комерц
  Публик
 Дом здравља „Хемикал”
 Инграп Омни
 Осигурање „Дунав”
 Урбан Техникс
 МПК Трејд
 Маркус Цо
 Књижара „Принтекс”
 Каритас  Ваљево
 ИС Петница
 Ротари клуб - Ваљево
 Пољопривредна школа
 ХТД „Вујић”
 Пекара „Младеновић”
 Пекара „Тофиловски”
 Дисконт пића „Ђукић”
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