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МШ „др Милоје Милојевић“  

Кнеза Милоша бр. 5 

Крагујевац 34000 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА  

МШ „ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ  

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

 

 

  У току школске 2016/2017. године запослени у МШ „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу 

похађали су следеће програме обуке ван установе: 

 

У организацији Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, одржан је 

програм обуке под називом:  

 

1. „Контрола потрошње јавних средстава у образовним установама“,  

Аутори и реализатори: Институт за економију и право, Београд,  

Циљна група: шефови рачуноводства и рачуновође у школама,  

Место одржавања: Прва техничка школа у Крагујевцу, 17.02.2017. год. у 10 часова. 

  

 Овај програм обуке похађала је Слађана Сарамандић и Миљан Белоица. 

 

 

2. У МШ „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу одржан је акредитован програм обуке:  

 

„УПОТРЕБА КЛАВИРА У НАСТАВИ СОЛФЕЂА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ“ 

 

Одржан 27.11.2016. год. у 10 часова 

Каталошки број акредитованог семинара у ЗУОВ: 785 

Компетенција: К-1 

Приоритети: 2 

Институција: Земун Арт Клуб, Земун, Мића Радаковића бр.12, Земун. 

Аутори: Владимир Јовановић, наставник солфеђа у пензији, Музичка школа „Мокрањац“ у Београду; Оливера      

Стамболић, наставник теоријских предмета, Музичка школа „Коста Манојловић“ у Земуну. 

Реализатори: Владимир Јовановић, наставник солфеђа у пензији, Музичка школа „Мокрањац“ у Београду;          Оливера 

Стамболић, наставник теоријских предмета, Музичка школа „Коста Манојловић“ у Земуну. 

Општи циљеви: Унапређивање наставе солфеђа перманентним коришћењем клавира као средства у реализацији 

наставног програма. 

Специфични циљеви: Корелација наставе солфеђа употребом клавира са наставом хармоније. 

Теме програма: Употреба клавира приликом провере способности ученика; Хармонско опажање тонова; Транспозиција; 

Интонирање интервала, трозвука и четворозвука; Употреба клавира у настави ритма. 

Циљна група: наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне). 
Овај програм обуке похађали су: Живковић Марко, Марија Радојевић, Јелена Бибешковић, 

Данијела Брашанац, Ђорђе Цатић, Валерина Вучетић, Невена Мијаиловић, Маријана Ћурчић, Марија 

Мошић и Маја Ђорђевић. 

 

3. На састанку Актива стручних сарадник и саветовању: „тематско планирање наставе“, 

учествовао је Милош Сретеновић. 
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4. У марту 2017. године одржана је трибина „Заштита деце и јачање опште безбедности, како у 

стварном, тако и у виртуелном свету друштвених мрежа. Учествовали су: Светлана 

Стојилковић, Љиљана Ранковић, Тања Саватић, Владимир Перић, Милош Сретеновић и Лука 

Вукићевић. 

 

У току школске 2016/2017. године одржани су разни облици стручног усавршавања 

запослених у оквиру установе. У установи су одржани огледни и угледни часови, школска 

такмичења, интерни часови, смотре, преслушавања и други облици стручног усавршавања који су 

дефинисани документом „Годишњи план стручног усавршавања стручних већа, по документу о 

вредновању сталног стручног усавршавањa у оквиру установе за школску годину 2016/2017.“ - 

који је саставни део Годишњег плана стручног усавршавања запослених у МШ „др Милоје 

Милојевић“. 

 

 На почетку школске 2016/2017. године одржан је састанак сарадника из Центра за стручно 

усавршавање запослених у образовању Крагујевац и запослених у МШ „др Милоје Милојевић“, 

05.10.2016. године у 12 часова. Предмет састанка је био: презентовање „Правилника о сталном 

стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника“ („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015, 

3/2016 и 73/2016) од стране тима Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 

Крагујевац, његове измене и допуне, и предлог школи да се у току школске 2016/2017. године одрже 

два семинара за запослене МШ „др Милоје Милојевић“ у организацији Центра за стручно 

усавршавање запослених у образовању Крагујевац. Постоји посебан записник овог састанка и 

саставни је део овог извештаја. 

 

 Два семинара која су одобрена од стране Центра за стручно усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац  и била договорена да се одрже за запослене МШ „др Милоје Милојевић“  у 

току школске 2016/2017. године, одложена су да се одрже у току школске  2017/2018. године у 

договору са Центром и Управом Школе.  

 

Сва уверења запослених у МШ „др Милоје Милојевић“ који су у току школске 2016/2017. 

похађали одобрене програме обуке, одобрене стручне скупове или били на студијеким и стручним 

путовањима, унета су у базу података о стручном усавршавању а уверења предати архиви школе. 

Мисли се на уверења која су Тиму за стручно усавршавање предата или је Тим набавио одласком у 

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац. 

 

 

 

Извештај саставио, 

 

Иван Предојевић, проф. клавира, 

вођа Тима за стручно усавршавање 

МШ „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу. 

 

 

 

 

 

 


