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План рада директора покрива шест области: област руковођења, праћења и вредновања 
квалитета рада, лидерско деловање, рад на људским ресурсима, обезбеђивање материјално – 
техничких услова, иницирање и подржавање предузетничког духа. Извештај о раду директора 
представља описану реализацију свих активности, а у Закључку и мерама, уочавање eвентуалних 
недостатака у циљу унапређења читавог система функционисања сложеног организма Музичке школе 
„др Милоје Милојевић“. 

Организацију рада током првог полугодишта 2021/22. диктирале су мере, прописиване ради спречавања 
ширења вируса Covid 19. У складу са тим настава се одвијала  непосредно или на даљину. 
 

 

Послови планирања и програмирања у многоме су унапред одређени годишњим календаром 
васпитно – образовног рада музичких школа за школску годину, али и општим функционисањем 
финансија и пројеката према програму за календарску годину: 

 

Време Активности Начин реализације/носиоци реализације 

Август- Септембар Израда Плана рада Директора Директор на основу закључака после анализе 
реализације претходног и визије развоја Шкпле. 

 

Септембар 
Припрема и израда плана активности у 
првом полугодишту 

На оснoву Календара Школе и планова већа. 
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Август- Септембар Израда Гoдишњег програма рада Шкoле Праћење смерница Министарства. 
Директoр, пом. директoра, Педагошки колегијум. 

 
 

Октобар 

Припрема и израда плана за стручно 
усавршавање наставника на нивоу 
Школе за наредну календарску годину 

Планирање динамике реализације стручног 
усавршавања за следећи циклус. Анализирање и 
обједињавање предлога наставника за стручно 
усавршавање за 2021/2022. 
Директор, Тим за стручно усавршавање наставника. 

 
Октобар 

План и прoграм сарадње Шкпое са 
друштвеном средином 

Планирање активности на oснову потреба друштвене 
средине и могућности Школе. 
Директoр, пом. директора, Педагошки колегијум. 

 
 

Новембар 

Планирање пројеката у Школи Одређивање приоритета у избору шкпоских пројеката. 
Припрема, планирање и реализација апликација за доделу 
средстава за пројекте. 
Директор, шеф рачуноводства. 

 

Новембар 

Израда плана уписа за наредну школску 
годину 

Анализа уписа и осипања ученика у претходних 5 
година и и план за упис за наредну школску годину. 
Директпор, пом. директора, Педагошки колегијум 

 
 

Новембар 

Израда плана набавке опреме, 
наставних средстава и плана 
инвестиционог одржавања и пројектног 
планирања 

На основу сагледавања потреба формирање листе 
приоритета. 
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, шеф 
рачуноводства 

 

Децембар/ 
Јануар 

Припрема и израда Финансијског плана Анализа успешности претходног плана и усаглашавање 
потреба и могућности. 
Директор, шеф рачуноводства 

Децембар / 

Јануар 

Припрема за израду и израда Плана 
јавних набавки 

Анализа потреба. 
Директор, Тим за израду ПЈН 

    У В О Д 

1.  РУКОВОЂЕЊЕ 



 

 

 

Јануар 
Припрема и израда плана активнпсти у 
другом полугодишту 

На основу Календара Школе и планова већа. 
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

 
Фебруар 

Припреме за Дан Школе Планирање програма прославе. 

Директор, пом. директора, Педагошки кoлегијум 

 
Март 

Планирање пријемних и матурских 
испита 

Према Календару активности Школе направити распоред. 
Директор, пом. директора, Педагошки кoлегијум 

Април Планирање испита у јунскпм року  Према Календару активнoсти оформити комисије. Директор, 
пом. директора, Педагошки кoлегијум 

 
Мај 

Планирање класа за наредну школску 
годину 

На предлог руководиoца Стручних већа формирање плана 
класа на сваком одсеку. Директор, пом. директора, 
Педагошки колегијум, Стручна већа. 

 

Јун 
Планирање кадровских потреба за 
наредну школску годину 

Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за наредну 
школску годину планирање кадрова. Директор, пом. 
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа 

 

Све планиране активности су, у сарадњи са непосредним сарадницима – пре свега члановима 
Педагошког колегијума реализоване, по претходно пројектованим роковима за школску 2021/2022. 
годину. 

 

 
 

Школска година је започета формирањем распореда по класама и групама,  у сарадњи са 
представницима стручних већа и актива. Распоред часова ученика средње школе несметано је 
функционисо од првог дана наставе, уз неопходне успутне корекције које су рађене у циљу што боље 
организације примарно ученичког распореда часова. Распореди индивидуалне наставе и групне наставе 
солфеђа урађени су на основу пројекције смена ученика у основним школама за 2021/2022. годину. 
Настава је почела на време, без одлагања, 1. септембра. Први радни дани за ученике основне музичке 
школе протекли су у корекцијама група и примарној организацији наставе солфеђа и главног предмета. 
Извесне потешкоће јављале су се везано за пројекцију броја ученика по групама због усклађивања 
распореда у музичкој школи са распоредима ученика у основним школама, што можемо сматрати 
хроничном појавом. 

Пријем и преглед школске документације урађен је у законском року. План рада Школе за 
2021/2022. годину, Извештај о реализацији плана рада школе и Летопис за претхoдну школску годину, 
разматрани су на седницама Наставничког већа и Савета родитеља, а усвојени на седници Школског 
одбора у законском року, 14.09.2021. године. 

Структура запослених за текућу школску годину остала је иста, уз извесне персоналне измене 
које су се догодиле, већином услед одсуства наставника због боловања. На место колеге Дарка 
Димитријевића, који је због пресељења у Канаду дао отказ, споразумним преласком из МШ у Пријепољу 
преузет је Милош Катанић. Почетком децембра месеца преминула је наша колегиница  Марија 
Бејатовић, клавирски сарадник,  због чега је из МШ у Јагодини преузет Богдан Милошевић.      

  
 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У  ШКОЛИ 

ДИРЕКТОР 1 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 1 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 140 

СЕКРЕТАР 1 

ПСИХОЛОГ 1 

НОТОТЕКАР 1 

2. 1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ 3.50 

ДОМАР 0,50 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ  7,50 

УКУПНО: 156.50 

 
 
 
 
 

НИВОИ  Број ученика 

1. ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 23 

2. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 924 

3. СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 162 

                         УКУПНO 1109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Током школске године одржано је: 
o 10 седница Школског одбора 

o 5 седница Савета родитеља 

o Седнице педагошког колегијума сваког месеца, по потреби и чешће, када је то 

дозвољавала епидемиолошка ситуација 

o 4 састанка Ученичког парламента 

o 5 седнице Наставничког већа 

o седнице Одељенских већа свих разреда основне и средње школе за први 
класификациони период и крај првог полугодишта 

 

Датум             ШКОЛСКИ ОДБОР -  Дневни ред 
14.09.2021. 1. Записник са предходне електронске седнице Школског одбора 

2. Разматрање и усвајање извештаја о раду школе за школску 2020/2021 годину 
3. Разматрање и усвајање извештаја о успеху ученика на крају 2020/2021 године 
4. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе за школску 2020/2021 
годину 
5. Разматрање и усвајање извештаја о самовредновању рада школе за 2020/2021 
годину 
6. Разматрање и усвајање извештаја о стручом усавршавању наставника за школску 
2021/2022 годину 
7. Представљање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022 
годину 
8. Разматрање и усвајање Плана рада директора школе за школску 2021/2022 годину 
9. Разматрање и усвајање Плана стручног усавршавања наставника за школску 
2021/2022 
годину 
10. Разматрање предлога за студијско путовање ученика средње школе за 2022. 
годину 
11. Разно 

04.01.2022. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Школског одбора 
2. Усвајање 5. измене финансијског плана за 2021.годину 
3. Усвајање финансијског плана за 2022.годину 
4. Доношење одлуке о намени средстава из оствареног суфицита за 2021. 
годину . 

17.02.2022. 
еСедница 

1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Школског одбора 
2. Усвајање шесте измене финансијског плана за 2021.годину –прекњижавање 
прихода 
3. Усвајање извештаја о извршеном попису на дан 31.12.2021.године . 

24.02.2022. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Школског одбора 
2. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2021.годину 

23.03.2018. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Школског одбора 
2. Усвајање пробног плана Јавих набавки  плана за 2022.годину 
3. Усвајање Плана набавки за 2022. годину на које се Закон не односи 

05.04.2022. 1. Усвајање дневног реда; 
2. Усвајање записника са претходне седнице; 

2.2. РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

2.2.1 Седнице и састанци 



 

 

3. Усвајање Извештаја о раду директора Музичке школе за прво полугодиште 
школске 
2021/2022 године ; 
4. Усвајање Извештаја о реализацији Развојног плана рада школе; 
5. Усаглашавање Статута са Законом о основама система образовања и васпитања; 
6. Усаглашавање Правилника о раду са Законом о основама система образовања и 
васпитања; 
7. Разно; 

14.06.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Формирање новог Школског одбора ,избор председника ,заменика 
председника и записничара Школског одбора . 
3. Разматрање успеха ученика завршног разреда средње Музичке школе 
4. Постигнути успеси ученика на такмичењима (Републичко такмичење и 
Фестивал музичких и балетских школа ) 
5. Усвајање предлога Савета родитеља о висини донација за школску 
2022/2023 годину . 
6. Разно 

24.06.2022. 1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Предлог I измене ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА за 2022. годину 
3. Доношење одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе 
4. Доношење одлуке о именовању комисије за избор директора школе 
5. Разно 

28.06.2022. 1. Избор новог члана комисије за избор директора школе 

08.07.2022.  1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Предлог II измене ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА за 2022. годину 
3. Предлог I измене плана набавки за 2022.годину ,набавке на које се закон не 
примењује 

Датум САВЕТ РОДИТЕЉА - Дневни ред 
14.09.2021. 1. Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

2. Усвајање записника са предходне седнице 
3. Разматрање извештаја о раду школе за школску 2020/2021 
4. Разматрање извештаја о самовредновању школе за 2020/2021 
5. Разматрање извештаја о успеху ученика за 2020/2021 
6. Представљање и разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022 
7. Разматрање избора уџбеника за школску 2021/2022 
8. Избор најповољније понуде за осигурање ученика у школској 2021/2022 
9. Разматрање идеје студијског путовања за 2021/2022 
10. Предлог два представника за Локални савет родитеља и представника у тимове 
11. Упознавање са одлукама о донацијама 
12. Разно 

04.01.2022. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Савета родитеља 
2. Усвајање Финансијског плана за 2022. годину Музичке школе „др Милоје 
Милојевић“ из 
Крагујевца из донација и предлог Школском одбору да усвоји план коришћења 
средстава остварених из донација . 

25.02.2022. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Савета родитеља 
2. Извештај о примљеним и утрошеним донацијама у 2021.години 

30.03.2022. 1. Усвајање записника са претходне електронске седнице Савета родитеља 
2. Извештај о раду директора Школе 
3. План уписа за школску 2022/2023 годину 
4. Предлагање представника родитеља ученика за рад у Школском одбору . 
5. Разно 

14.06.2022 . 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља 



 

 

2. Разматрање успеха ученика завршног разреда средње Музичке школе 
3. Постигнути успеси ученика на такмичењима (Републичко такмичење и 
Фестивал музичких и балетских школа ) 
4. Предлог о висини донација за школску 2022/2023 годину . 
5. Разно 

Датум НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ - Дневни ред 

15.09.2021. 1. Разматрање Летописа и Извештаја о реализацији годишњег плана рада 2020/21. 
2. Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. годину 
3. Усвајање листе уџбеника и литературе који ће се користити у настави по предметима 
и инструментима у школској 2021/22. години 
 

16.11. 2021. 1. Приказ извештаја о бројном стању, успеху ученика и реализацији наставе основне 
и средње музичке школе на крају првог класификационог периода 2021/22. 

21.01.2022. 1. Анализа извештаја о успеху ученика и реализацији наставе основне и средње 
музичке школе на крају првог полугодишта 2021/22. 
 

27.06.2022. 1. Усвајање записника са седница Наставничког већа од 3. и 15. јуна 2022. године. 
 
2. Верификација успеха ученика основне и средње школе за школску 2021/22. годину 

 

30.08.2022. 1. Усвајање записника са седница Наставничког већа од 23.08. 2022. године. 
2. Верификација успеха ученика основне и средње школе за крај школске 2021/22. 
године 
3. Распоред часова групне наставе 

 

Евиденција седница Одељенских већа  
12.11.2021. Oдељенска већа за ОМШ и СМШ 

28.01.2021. Одељенска већа за ОМШ и СМШ 

11.06.2022. Одељенска већа за омш и смш завршни разреди 

25.06.2022. Одељенска већа за омш и смш без завршног разреда (електронски) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

АКТИВНОСТИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
Прво полугодиште 2021/22 

АКТИВНОСТИ ИСХОД 

Упознавање колегијума са Планом 
рада за 2022/23. год. 

Педагошки колегијум упознат са Планом рада за 2022/23. год 

Анализа Годишњег плана рада школе 
за шк. 2022/23. 

Извршена анализа Годишњег плана рада школе – усклађен са 
Школским програмом и Развојним планом школе 

Анализа Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе за шк. 
2020/21. 

Извршена анализа Извештаја о реализацији Годишњег плана 
рада школе за шк. 2020/21. 

Анализа припрема за школску 
2021/22.  год. – реализација 
акционог плана 

Организација наставе и анализа класа са руководиоцима 
стручних већа; 

Календар рада за 2021/22. годину; 

Упознавање са планом 
самовредновања и вредновања 
рада школе 

Колегијум је упознат са планом самовредновања и вредновања 
рада школе који је сачинио тим: Кључна област - Настава и учење 

Разматрање плана рада за ученике 
укључених у инклузивно 
образовање 

Разматран и усвојен план рада за ученике укључене у 
инклузивно образовање – вршена је квартална анализа. 

Планирање и набавка музичких 
инструмената за школску 2021/22. 
годину 

Бољи услови за рад ученика и наставника и постизање бољих 
резултата   

Разматрање извештаја стручног 
усавршавања 

Координатор Тима за стручно усавршавање у школи, И. 
Предојевић упознао је колегијум са реализацијом стручног 
усавршавања на нивоу школе. 

Анализа вођења педагошке 
документације 

Редовно ажурирање педагошке документације 

Организација рада Стручних органа 
школе и тимова 

Директор школе, С. Стојилковић, извршила је анализу рада 
постојећих Стручних органа школе и тимовa. Постојећи тимови су 
усаглашени са законом о основама Система образовања и 
васпитања. 

Извештај о раду УП Чланови колегијума упознати са извештајем о раду УП – М. 
Сретеновић, психолог. 

Подношење Извештаја Стручног 
тима за инклузивно образовање и 
васпитање 

Сарадња чланова на високом нивоу. Извештај поднела Сања 
Четровић. Усвојени су принципи прављења наставних модела 
за ученике који раде по ИОП-у. 

Извештавање Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и 
занемаривања 

Извештај поднела координатор тима, Т. Саватић. Наставници 
информисани о ниском нивоу дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања у нашој школи. 

  

Анализа рада школе у првом 
полугодишту 

Директор школе, С. Стојилковић, упознала је колегијум са радом 
школе у првом полугодишту. Све активности су реализоване у 
потпуности.  

Oрганизација прославе школске 
славе Св. Саве 

27. јануара реализован је програм у коме су учествовали ученици 
наше школе 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Друго полугодиште 2021/22 

АКТИВНОСТИ ИСХОД 

Организација пријемних испита у 
ОМШ и СМШ 

Формиран тим за реализацију пријемних испита у ОМШ и 
СМШ и извршена подела задужења. 

Анализа пријемних испита у ОМШ 
и СМШ 

Извршена је анализа пријемних испита у ОМШ и СМШ и 
сачињен извештај (налази се у прилогу). 

Извештавање тима за 
самовредновање и 
вредновање рада школе 

Колегијум је упознат са извештајем тима за самовредновање 
рада школе 

Извештај стручног тима за 
инклузивно образовање 

Колегијум је упознат са извештајем тима за инклузивно образо- 
вањевршена је квартална анализа. 

Извештај тима за мониторинг и 
евалуацију наставног процеса 

Извршена је анализа посећених часова у циљу вршења 
самовредновања рада школе. 

Упознавање колегијума са 
инспекцијским прегледом – 
припремљеност школе 

Директор школе, С. Стојилковић, упознала колегијум са 
редовним инспекцијским прегледом – припремљеност школе. 

Разматрање извештаја о стручном 
усавршавању 

Координатор Тима за стручно усавршавање у школи, И. 
Предојевић упознао је колегијум са реализацијом стручног 
усавршавања на нивоу школе у школској 2021/22. год. 

Анализа вођења педагошке 
документације 

Извршена је анализа вођења педагошке документације у циљу 
отклањања недостатак и неправилности 

Извештај о раду УП Упознавање чланова Колегијума са извештајем о раду УП – 
извеш- тај поднео М. Сретеновић, координатор. 

Квартална анализа успеха и владања 
ученика 

Упознавање са успехом ученика ради благовременог реаговања 
у смислу постизања бољег усеха 

Анализа матурских испита Постизање бољих ученичких постигнућа 

Припрема за Наставничко веће и 
Одељењска већа 

Колегијум је квартално припремао и разматрао седнице Настав- 
ничког већа и Одељењска већа 

Састанци на којима су разматрани и 
анализирани сви сегменти рада школе 

Евалуација рада Педагошког колегијума. Сарадња чланова 
Педагошког колегијума перманентна и квалитетна 

Организација рада на даљину током 
ванредног стања  

Прилагођено и редовно похађање наставе ученика, без прекида 

Анализа рада школе у школској 
2021/22. год. 

Утврђивање недостатака у раду и организацији активности и 
побољшање квалитета наставног процеса и улова рада 

Давање препорука за начин 
организовања и реализацију 
образовно васпитног рада од 01. 
септембра 2020, кроз акт дат на 
усвајање од стране Наставничког већа 

 Упознавање наставника са препорукама ради боље 
организације образовно васпитног рада у отеженим условима 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

У сврху реализације наставе на даљину било је мањих организационих прилагођавања. 
Индивидуална настава се одвијала без битнијих промена док се групна настава у пар ситутација, када је 
било више од 3 ученика заражено у једном одељењу, у периоду од недељу дана одвијала на даљину 
преко бројних платформи и апликација, обезбеђених за успешно праћење наставе. 

Настава је спроведена у максимално могућем обиму и квалитету. Услед измене животних 
околности сваке породице, примећено је да су деца користила своје време за музику чак квалитетније 
и више. У таквој ситуацији показало се да је сарадња са родитељима од изузетне важности у нашем 
педагошком свету. 

Као резултат активности на даљину настао је низ снимака који су имали едукативно промотивни 
карактер и који се налазе на званичној ФБ страници и сајту школе. 

Уз максимално поштовање свих епидемиолошких мера  организовани су  састанци 
руководилаца стручних већа на којима су договорени оквири за реализацију испитних и других 
актвности  за крај првог полугодишта и крај школске године. 

Иако примарно неадекватна у сфери учења и подучавања музике, налазимо да је онлајн настава 
отворила нова поља у правцу доприноса модернизације самог наставног процеса и интернет 
презентације школе. 

Потврда томе је значајно увећан број посетилаца школског сајта и налога на другим друштвеним 
мрежама. 

 

 
 

Као и све друге активности које су у последњем тромесечју биле организоване онлајн, тако је и 
пријављивање за пријемни испит (а касније и упис) било организовано на овај начин.  
Организован је велики број промоција инструмената у готово свим основним и неким средњим 
школама. Промоција је рађена и путем сајта и школске ФБ странице. Наши ученици са својим видео 
записима који су пласирани путем друштвених мрежа и ове су године били најбољи амбасадори свог 
инструмента и музике уопште. 
Пријемни испит за школску 2022/23. годину премашио је све досадашње уписе. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Организација онлајн наставе 

2.4. Организација пријемног испита за ОМШ 



 

 

 

 

 
 

 

У временском периоду септембар 2021. – јун 2022.  директорка школе је пратила 50 часова (списак у наставку) 
према следећим стандардима: управљање процесом учења и прилагођавање; стицање знања, усвајање 
вредности, развијање вештина и компетенција  и вредновање у функцији даљег учења. 
У правцу педагошко – инструктивног вредновања директорка је колегама дала повратне информације и 
конкретне предлоге и савете ради унапређивања наставног процеса. 
 

СЕПТЕМБАР 
Име и презиме наставника Божа Сарамандић 

Наставни предмет виолончело 

Редни број часа 5 

Наставна јединица Молске скале у трећој позицији, Вежбе за промену позиције 

Разред и одељење IV ОМШ Хана  

Датум 16. 09. 2021. 

 
Име и презиме наставника Вања Марковић 

Наставни предмет виолина 

Редни број часа 2 

Наставна јединица Кајзер – Етида број 5 

Разред и одељење VI ОМШ Елена Јовић 

Датум 08. 09. 2021. 

 
Име и презиме наставника Драган Рунић 

Наставни предмет контрабас 

Редни број часа 7 

Наставна јединица Б. Лаловић – Књига прва. Вежбе са етидама 

Разред и одељење I ОМШ Коста Николић 

Датум 23. 09. 2021. 

 
Име и презиме наставника Сузана Влатковић 

Наставни предмет виола 

Редни број часа 8 

Наставна јединица Скала Це дур 

Разред и одељење III ОМШ Ксенија Аксић 

Датум 28. 09. 2021. 

 
Име и презиме наставника Данило Црногорац 

Наставни предмет Технологија звучно – музичког процеса 

Редни број часа 6 

Наставна јединица Инсталација и синхронизација звучне карте и њених драјвера 

Разред и одељење III дз/то СМШ  

Датум 20. 09. 2021. 

 
Име и презиме наставника Ирена Сретеновић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 6 

Наставна јединица Обнављање Г-дур лествице, опажање и интонирање тонова 

Разред и одељење IIA 

Датум 15. 09. 2021. 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

3.1 ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД 



 

 

ОКТОБАР 
Име и презиме наставника Јелица Матић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 11 

Наставна јединица В. Џилок: Избледело писмо, Вештичина мачка, Напуштена балска дворана 

Разред и одељење II ОМШ Теофил Варићак 

Датум 04. 10. 2021. 

 
Име и презиме наставника Јована Стојановић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 12 

Наставна јединица Лешхорн - Етида а-мол, Џилок - Комад 

Разред и одељење III ОМШ Јања Миловановић 

Датум 12. 10. 2021. 

 
Име и презиме наставника Александра Мандић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 15 

Наставна јединица Моцарт - Соната G -dur I став 

Разред и одељење VI ОМШ Јана Арсић 

Датум 22. 10. 2021. 

 
Име и презиме наставника Данијела Крстовић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 16 

Наставна јединица Лествица, Бертини Етида, Хајдн 1. став сонате 

Разред и одељење IV ОМШ Маша Николић 

Датум 25. 10. 2021. 

 
Име и презиме наставника Данијела Брашанац 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 11 

Наставна јединица Мелодијски примери у Де дуру – опажање и интонирање 

Разред и одељење III Б 

Датум 09. 10. 2021. 

 
Име и презиме наставника Владимир Перић 

Наставни предмет Српски језик и књижевност 

Редни број часа 19 

Наставна јединица Књижевност и музика: паралела Молијер-Глук: "Дон Жуан" 

Разред и одељење II1 ми СМШ 

Датум 14. 10. 2021. 

 
НОВЕМБАР 

Име и презиме наставника Иван Караџић 

Наставни предмет хармоника 

Редни број часа 18 

Наставна јединица Цикличне композиције 

Разред и одељење V ОМШ Михајло Прокић 

Датум 04. 11. 2021. 

 
Име и презиме наставника Владимир Мандић 

Наставни предмет хармоника 

Редни број часа 18 

Наставна јединица З.Ракић Хармоника 3 Етида бр.22 

Разред и одељење III ОМШ Тодор Јовић 

Датум 15. 11. 2021. 

 
 



 

 

Име и презиме наставника Душан Вучковић 

Наставни предмет хармоника 

Редни број часа 22 

Наставна јединица Ђ. Верди: "Риголето" 

Разред и одељење V ОМШ Огњен Стојановић 

Датум 22. 11. 2021. 

 
Име и презиме наставника Снежана Властић 

Наставни предмет хармоника 

Редни број часа 23 

Наставна јединица Вежбе за обе руке, уз правилно руковођење мехом, разликовање нота и пауза по 
трајању. В.В.Т.1: 14-20,22-29 

Разред и одељење I ОМШ Николина Ковачевић 

Датум 24. 11. 2021. 

 
Име и презиме наставника Ђорђе Јаћимовић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 20 

Наставна јединица Певање модела солмизацијом, опажање и интонирање 

Разред и одељење I А 

Датум 16. 11. 2021. 

 
Име и презиме наставника Ивана Срећковић 

Наставни предмет хармонија 

Редни број часа 20 

Наставна јединица Хроматска модулација помоћу терцних сродности у хармонизацији сопрана 

Разред и одељење IV 2 ми група А 

Датум 18. 11. 2021. 

ДЕЦЕМБАР 
Име и презиме наставника Ален Петрин 

Наставни предмет саксофон 

Редни број часа 25 

Наставна јединица де-мол скала, трозвук Комбинација 3 књиге, Етида: Клод Делангл: Методе за 
почетнике; Г. Лакур: 50 етида, књига 1; Х. Прати: 29 прогресивних етида 

Разред и одељење II ОМШ Вук Весић 

Датум 03. 12. 2021. 

 
Име и презиме наставника Немања Ракић 

Наставни предмет труба 

Редни број часа 27 

Наставна јединица Етида А. Стрнад бр. 47 

Разред и одељење III ОМШ Анђелика Ковачевић 

Датум 08. 12. 2021. 

 
Име и презиме наставника Жељко Симовић 

Наставни предмет обоа 

Редни број часа 29 

Наставна јединица Ха дур са доминантним септакордом ,Етиде Видеман бр 16 

Разред и одељење III ОМШ Софија Живојиновић 

Датум 15. 12. 2021. 

 
Име и презиме наставника Драгиша Живковић 

Наставни предмет кларинет 

Редни број часа 33 

Наставна јединица Обрада лествица: As-dur f-moll са трозвуцима и септакордима у лаганим 
шеснаестинама / Б. Брун 3: етида 48 Лонсло 3: етида 16 

Разред и одељење IV ОМШ Јана Марковић 

Датум 27. 12. 2021. 

 



 

 

Име и презиме наставника Јелена Маринковић 

Наставни предмет терорија музике  

Редни број часа 14 

Наставна јединица Обртаји квинтакорада навише и наниже 

Разред и одељење VI А 

Датум 11. 12. 2021. 

 
Име и презиме наставника Марко Стојковић 

Наставни предмет етномузикологија 

Редни број часа 15 

Наставна јединица Песме пролећног циклуса 

Разред и одељење I дз/мс 

Датум 21. 12. 2021. 

 
ЈАНУАР 

Име и презиме наставника Дејан Чекановић 

Наставни предмет српско традиционално певање 

Редни број часа 17 

Наставна јединица Народна песма: Јадна тужна, сг да сам девојка 

Разред и одељење I Катарина Антић 

Датум 28. 01. 2022. 

 

Име и презиме наставника Јован Убовић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 34 

Наставна јединица Обнављање пређеног градива - хa - мол - опажање и интонирање 

Разред и одељење VА 

Датум 24. 01. 2022. 

 

Име и презиме наставника Марија Живановић 

Наставни предмет контрапункт 

Редни број часа 34 

Наставна јединица Практична израда имитационог двогласног става са применом текста 

Разред и одељење III1 ми /а 

Датум 25. 01. 2022. 

ФЕБРУАР 
Име и презиме наставника Снежана Јевтовић 

Наставни предмет харфа 

Редни број часа 35 

Наставна јединица Крумпхолц- Соната у B- дуру II став 

Разред и одељење VI Анђелија Туцаковић 

Датум 08. 02. 2022. 

 

Име и презиме наставника Александар Богдановић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 36 

Наставна јединица Мутација у мелодијским примерима, препознавање и интонирање 

Разред и одељење III А 

Датум 12. 02. 2022. 

 

Име и презиме наставника Ђорђе Цатић 

Наставни предмет хор 

Редни број часа 42 

Наставна јединица Српска православна музика 

Разред и одељење I1 ми 

Датум 22. 02. 2022. 

 
 
 



 

 

МАРТ 
Име и презиме наставника Невена Мијаиловић 

Наставни предмет мандолина 

Редни број часа 43 

Наставна јединица Веселе гуске Нове ритмичке фигуре 

Разред и одељење I А. ранковић 

Датум 09. 03. 2022. 

 

Име и презиме наставника Никола Миловановић 

Наставни предмет гитара 

Редни број часа 45 

Наставна јединица Анонимус: Романса 2. Каркаси: Лигадос, 3. Анонимус: Кум 

Разред и одељење IV Вук Миленковић 

Датум 17. 03. 2022. 

 

Име и презиме наставника Снежана Ковачевић 

Наставни предмет флаута 

Редни број часа 46 

Наставна јединица Пуцихар-Лунина песма,Келер-Етиде 15,16 

Разред и одељење III Јања Здравковић 

Датум 21. 03. 2022. 

 

Име и презиме наставника Ирина Васовић 

Наставни предмет тамбура Е прим 

Редни број часа 45 

Наставна јединица Тамарин Стари гоблен, Товпеко Полка 

Разред и одељење V О. Ђусић 

Датум 18. 03. 2022. 

 

Име и презиме наставника Марија Радојевић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 48 

Наставна јединица Обнављање Г-дур лествице, опажање штимова 

Разред и одељење II Б 

Датум 23. 03. 2022. 

 

Име и презиме наставника Јелена Јовановић 

Наставни предмет Историја музике са упознавањем музичке литературе 

Редни број часа 49 

Наставна јединица Духовна музика Барока 

Разред и одељење II2 ми 

Датум 29. 03. 2022. 

 
АПРИЛ 

Име и презиме наставника Евгенија Јеремић  

Наставни предмет соло певање 

Редни број часа 54 

Наставна јединица ВТВ, ПЕСМА 19. ВЕК 

Разред и одељење II Исидора Митровић 

Датум 07. 04. 2022. 

 
 

Име и презиме наставника Татјана Милован 

Наставни предмет соло певање 

Редни број часа 21 

Наставна јединица Вокалнотехничке вежбе. Рад са клавирским срадником. 

Разред и одељење IV Миона Арсенијевић – убрзано напредовање 

Датум 12. 04. 2022. 

 



 

 

Име и презиме наставника Марија Цатић 

Наставни предмет виола 

Редни број часа 55 

Наставна јединица А.Комаровски-Концерт бр.2 А-дур, Г.Мари-Арија у старом стилу 
Корчмарев-Шпанска игра 

Разред и одељење IV Милица Милојевић 

Датум 19. 04. 2022. 

 

Име и презиме наставника Милош Ђорђевић 

Наставни предмет гитара 

Редни број часа 55 

Наставна јединица Танго Ф.Тарега 

Разред и одељење VI Дуња Ристовић 

Датум 21. 04. 2022. 

 

Име и презиме наставника Бранка Драгићевић 

Наставни предмет солфеђо 

Редни број часа 51 

Наставна јединица Музичке игре 

Разред и одељење припремни разред – старија група 

Датум 12. 04. 2022. 

 

Име и презиме наставника Марија Живковић 

Наставни предмет рачунарство и информатика 

Редни број часа 59 

Наставна јединица Volume, Bith Depth Converter, DC Offset. 

Разред и одељење IV1 ми 

Датум 29. 04. 2022. 

 
МАЈ 

Име и презиме наставника Кристина Миркоњ 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 58 

Наставна јединица Сонатина М.Клементи Г дур 

Разред и одељење IV Нина Марковић 

Датум 05. 05. 2022. 

 

Име и презиме наставника Лука Вукићевић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 62 

Наставна јединица Динамика и агогика у задатом програму. 

Разред и одељење V Ива Јеремић 

Датум 10. 05. 2022. 

 

Име и презиме наставника Снежана Станковић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 60 

Наставна јединица Програм годишње смотре. 

Разред и одељење II Виктор Ђикановић 

Датум 16. 05. 2022. 

 
 

Име и презиме наставника Данијела Крстовић 

Наставни предмет клавир 

Редни број часа 60 

Наставна јединица Програм за смотру 

Разред и одељење I Лук Хадсон Бајер 

Датум 24. 05. 2022. 

 
 



 

 

Име и презиме наставника Маријана Ћурчић 

Наставни предмет теорија музике 

Редни број часа 30 

Наставна јединица Многостраност квинтакорада на свим лествичним ступњевима 

Разред и одељење VI А 

Датум 12. 05. 2022. 

 

Име и презиме наставника Мирјана Крстић 

Наставни предмет енглески језик 

Редни број часа 63 

Наставна јединица Great breakthrougs in medicine- reading comprehension 

Разред и одељење IV3 дз/цм 

Датум 23. 05. 2022. 

 

 

 

Школа обухвата 10 стручних већа, 2 актива и 6 тимова: 
 

Стручна већа за 
1. Клавир 

2. Хармонику 

3. Гудачке инструменте 
4. Дувачке инструменте 

5. Трзачке инструменте 

6. Соло певање 
7. ТНП и ТНС 
8. Солфеђо 
9. Теоретске предмете 
10. Општеобразовне предмете 

 

Стручни активи 
1. Стручни актив за развој школског програма 
2. Стручни актив за школско рзвојно планирање 

 

 
Тимови 

1. Тим за инклузивно образовање 
2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 
3. Тим за самовредновање квалитета рада школе 
4. Тим за професионални развој запослених 

5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављаља и занемаривања 

6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1 Стручна већа, активи, тимови 



 

 

 
 

У складу са наставним годишњим планом и програмом, као и индивидуалним глобалним и 
месечним планом рада наставника, реализoвано је прво полугодиште школске 2021/2022. године према 
следећој структури: 

    
 

  
 

 
Бројно стање и успех ученика СМШ за крај школске 2020/21. 
 

   
 

 

3.1.2 Настава и учење 



 

 

 

 
Укупно у целој нижој школи имамо 959 ученика на крају школске године, од којих је 849 ученика са 
позитивним успехом и 19 ученика који нису испунили програмске захтеве. Од 849 ученика са 
позитивним успехом имамо 446 ученика са одличним успехом, 114 ученика са врло добрим успехом, 40 
ученика са добрим успехом, 3 ученика са довољним успехом, остали ученици су описно оцењени. 
Средња оцена на нивоу целе ОМШ је 4,59 што је за нијансу бољи успех у односу на претходну годину 
када је средња оцена била 4,57. 

  
Број 

ученика 
Поз. 

успех 
 

Одлични 
Врло 

добри 
 

Добри 
 

Довољни 
Са 

нед. 
Изост. 

по 
ученику 

Средња 
оцена 

   Клавир 348 314 193 30 14 0 0 4,7 19,57 

   Хармоника  134 119 45 20 11 1 3 4,34 19,59 

   Виолина 155 145 87 20 1 0 0 4,7 15,18 

   Виола 29 23 9 7 1 0 0 4,55 25,92 

   Виолончело 27 25 12 3 0 0 0 4,74 17,88 

   Контрабас 13 10 2 2 0 0 2 4,46 26,5 

   Саксофон 10 8 5 0 0 0 1 5,00 14,67 

   Кларинет 12 10 4 1 0 0 1 4,65 7,75 

   Трубa 11 11 8 1 1 0 0 4,53 7,75 

   Обоа 8 7 3 1 0 0 0 4,62 26,5 

   Флаута 35 25 13 3 1 0 1 4,64 15,83 

  Тамб./манд. 34 32 12 7 3 1 2 4,17 26,29 

  Харфа 7 7 4 1 0 0 0 4,72 24,14 

  Гитара 41 37 21 4 2 0 0 4,5 18,23 

  Соло певање 33 23 10 4 1 1 0 4,52 14,84 

  ТНП 17 11 4 2 0 0 0 4,58 23,23 

  ТНС 3 8 2 0 0 0 1 5,00 33,33 

  Кнић  42 34 12 8 5 0 8 4,13 47,09 

Укупно: 959 849 446 114 40 3 19 4,59 21,34 
 

  
 

Бројно стање и успех ученика СМШ крај школске 2021/22. 
 

  
Број 

ученика 
Поз. 

успех 
 

Одлични 
Врло 

добри 
 

Добри 
 

Довољни 
Са 

нед. 
Неоц.  Изост. 

по 
ученику 

Средња 
оцена 

I МИ1 25 21 11 9 1 0 0 4 52,31 4,49 

! ДЗ МС 18 14 7 6 1 0 0 4 69,83 4,41 

2 МИ1 12 11 6 4 1 0 0 1 115,58 4,43 

2 МИ2 14 11 6 5 0 0 0 3 114,43 4,46 

2 ДЗ МС 14 12 5 4 3 0 0 2 115,14 4,17 

Бројно стање и успех ученика у ОМШ за крај школске 2021/22. 

 



 

 

3 МИ ЦМ 21 17 11 6 0 0 1 3 90,35 4,46 

3 ДЗ ТО 15 13 4 8 1 0 0 2 152,80 4,18 

4 МИ1 16 16 10 5 1 0 0 0 185,56 5,52 

4 МИ2 11 9 3 4 2 0 0 2 152,36 3,93 

4 ДЗ ЦМ 12 10 6 2 2 0 0 2 212,50 4,15 

 158 134 69 53 12 0 1 23 126,08 4,32 

 

 У тoку школске 2021/2022. године средњу школу је похађало 158 ученика, од којих су 134 ученика 
завршили разред са позитивним успехом, док само 1 ученик није испунио програмске захтеве. За 23 
ученика у току је процес признавања оцена. Од 134 ученика са позитивним успехом имамо 69 ученика 
са одличним успехом, 53 ученика са врло добрим успехом, и 12  ученика са добрим успехом. Средња 
оцена на нивоу целе средње школе износи 4,32, што је слично или за нијансу ниже него прошле шкпоске 
године када је износила 4,33. Број изостанака по ученику износи 126 што је доста више у односу на 
прошлу школску годину када је износио 45 изостанака по ученику. Овом повећању је у великој мери 
допринео велики број ученика који иду у две школе. 

 
Извештај припремио: Милош Сретеновић, стручни сарадник-психолог 
 



. 
 

 

 
 
 

 

Вођење школске документације је из године у годину све сложеније  и подразумева све 
више нивоа педагошких докумената које је потребно креирати. Стога, и посао праћења вођења 
документације представља озбиљан део мог рада, који заузима и велики  део  времена. Односи 
се на: 

 

✔ увид у Програме и планове рада за све облике рада у школи 
✔ увид у планове рада наставника 

✔ увид у планове и праћење реализације допунског и додатног рада 

✔ посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова рада и 
евидентирања по наставнику и предмету 

✔ увид у вођење дневника рада у ОМШ и СМШ 

✔ преглед школске документације 

✔ праћење реализације ваннаставних активности 

✔ праћење реализације редовног допунског и додатног рада 

✔ обезбеђивање услова за правилно и благовремено вођење електронског дневника  

✔ контрола вођења електронског дневника 

 

 

 

 

 
19.04.2022. године – Редован инспекцијски надзор извршила инспектор Љиљана Милић. Предмет 
надзора је: Припремљеност школе за рад у школској 2021/22. години. 
 
14.09.2021. године – извршен инпекцијски надзор:  
- утврђивање испуњености услова за верификацију Издвојеног одељења у Културном центру општине 
Рача 
 
Инспекцијски надзор су извршили републички просветни инспектори Радослав Јанићијевић и Дарко 
Марковић 
 
На основу утврђеног чињеничног стања констатовано је да Музичка школа „др Милоје Милојевић“ 
испуњава професионалне услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставних и 
стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности основног музичког образовања и 
васпитања у ИО Рача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 2 Вођење педагошке документације 

 

3.4 Инспекцијски надзор и мере 



. 
 

 

 
                                       

                                                                                      
 
 

 

Поред параметара и мерних елемената којима је могуће извршити евалуацију рада 
Школе, изузетно битан показатељ наших постигнућа су и такмичења и резултати које наши 
ученици постижуа. 

Детаљан извештај о учешћу и резултатима такмичења на којима су учествовали наши 
ученици у Летопису школе. 

 
 

 
 

 

У току школске године, била сам активна на семинарима, о чему прилажем скенирана 
уверења. 

 

4. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ 

3. 5 Такмичења 

4.1 Лично усавршавање 



. 
 

 



. 
 

 



. 
 

 



. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Веома битну карику у ланцу образовања представљају родитељи ученика. У отвореној 

комуникацији и двосмерно уважавање на састанцима Савета родитеља чују се њихови предлози 
али то није једино место где се излажу непресушне идеје за стварање што квалитетнијег 
школског окружења. Наставници са родитељима стварају пријатна окружења у којима се 
остварују заједнички циљеви. Родитељи су укључени у процес стварања младог уметника-
музичара, прате концерте, наступе и такмичења, са децом и наставницима развијају сараднички 
однос, чиме неизмерно помажу у изградњи квалитетнијег образовног амбијента. 

 
 

 
 

 

Током школске године наставници су се у већини индивидуално организовали и 
реализовали одређене моделе стручног усавршавања а добар део семинара је реализован из 
понуде Центра за стручно усавршавање Крагујевац.  Извођење наставе на даљину подстакло је 
запослене на конкретне кораке у личном усавршавању. У плану директорке је  више системског 
улагања у ову сферу образовања и стручног усавршавања.  

Детаљан извештај о стручном усавршавању наставника налазиће се у Извештају о раду 
школе на крају школске године.  

 

 

 
 

Ред
ни 
број 

Назив активности 
Тип 
активности 

Наставници 

План 
реализације: 
Време, место, 
напомена 

1. 
Реализација процеса организоване 
припреме ученика за полагање 
предстојеће нове матуре 

Вебинар 

Владимир Перић, проф. 
српског језика и 
књижевност, 
Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности 

Више вебинара 
фебруар и март 
2022. 

2. 
Друштвo за српски језик и 
књижевност 

Вебинар 
Владимир Перић, проф. 
српског језика и 
књижевност 

 27. новембар 
2022. године 

3. 

Измена програма за српски језик и 
књижевност у 3. и 4. разреду 
средње школе. 
 

Вебинар 
Владимир Перић, проф. 
српског језика и 
књижевност 

 

4. 

Члан жирија на конкурсу 
„Стварамо заједно“ 
и  
учесник на 

Трибина 
 Владимир Перић,  
професор  српског језика 
и књижевности  

9. априла 2022. 
године у 
организацији 
Центра за 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

4. 2 Сарадња са родитељима и ученицима 

5.1 Стручно усавршавање наставника 

 

   РЕАЛИЗОВАНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 2021/22. 



 
 

 

онлајн трибини „Стварамо заједно“ образовање 
Крагујевац.  

5. 63. Републички зимски семинар Семинар 
Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности 

21. до 23. 1.2022 

6. 
Обука за запослене – Стратегија у 
раду са ученицима који показују 
проблеме у понашању 

Обука 
Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности 

26.2.2022. г. 

7. Образовање за друштвене 
иновације 

Вебинар 
Тијана Убовић,  
професор  српског језика 
и књижевности 

19. и 26.2.2022, 
2021.Г. 

8. 
,,Ка савременој настави српског 
језика и књижевности 2” 
 

Обука 

Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности  

27.11.2021. 

9. 
 ,,Формативно оцењивање – 
примери из праксе за основне и 
средње школе“ 

Вебинар 

Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности 
Мирјана Крстић 
Лазовић, професор 
енглеског језика 

2.2.2022. 

10. 
,,Дигитална учионица/дигитално 
компетентан наставни“ 

Семинар 

Тијана Убовић, 
професор  српског језика 
и књижевности 
Мирјана Крстић 
Лазовић, професор 
енглеског језика 

Октобар 2021. 

11. Проговори да видим ко си Семинар 
Драгана Ставретовић, 
професор физике 

Септембар 2021. 

12. 
„Let’s talk about assessment and 
grading“   

Вебинар 
Мирјана Крстић 
Лазовић, професор 
енглеског језика 

Data Status& 
MM 
Publications,  
15.11.2021. 

13. 
„Effective teamwork begins and ends 
with communication“ 

Вебинар 
Мирјана Крстић 
Лазовић, професор 
енглеског језика 

Data Status& 
MM 
Publications,  
22.11.2021. 

 
 

 

 

У Школи се сваке године младим наставницима, који су за то стекли услове, обезбеђује полагање 
испита за лиценцу. Најпре им се за приправнички период од годину дана  додели ментор након 
чега се организује полагање испита пред комисијом за проверу савладаности програма. 

 

 

 

5.2 Лиценце наставника 



 
 

 

 

 
 
 

Матична зграда Музичке школе „др Милоје Милојевић“ налази се у централном делу 
града у улици Кнеза Милоша број 5. и саставни је део комплекса „Милошев венац“. У непосредном 
окружењу су: Театар „Јоаким Вујић“,  Прва крагујевачка гимназија, Народни музеј, Милошев конак,  
Дом студената. Приступачна је из свих делова града и  физички се налази у средишту Града, 
истовремено - културном средишту. Проблем који школа има из године у годину је недостатак 
простора за одржавање наставе. Због свих специфичности које носе индивидуална настава и настава 
у групама по 8 ученика, јавља се велики проблем са недостатком простора за наставу. Решавање 
овог хроничног проблема већ годинама спада у наше примарне задатке. 

Осим сопствене зграде школа користи и следећи простор:   
- фискултурну салу и Свечану салу Прве крагујевачке гимназије 

- учионицу за информатику Прве крагујевачке гимназије 

- 3 просторије Машинско-техничке школе „Станислав Сремчевић – Црни“  у Книћу 

- 3 просторије Основне школе „19. октобар“ Маршић 

- Галерију Ђура Јакшић 

- просторију и Свечану салу у Епархијском дому, 

Укупан  простор  који школа користи је следећи: 
Матична школа је грађена  наменски  и има приземље и два спрата. Корисна површина 

зграде износи око 1.850 метара квадратних. Простор је распоређен на следеће просторије: 
Све учионице и кабинети за наставу имају класичну опрему за индивидуалну наставу, осим 

4 учионице намењене за групну и колективну наставу које се налазе на првог спрату. Опремљеност 
рачунарима није на завидном нивоу. Школа не располаже довољним бројем рачунара како за потребе 
наставе на даљину тако и наставе у школи преко online платформи.  

Током 2021. године кроз пројекат „И ти се питаш“ школа је добила 3 интерактивне табле. 
Крајем августа и почетком септембра 2021. изведени су радови на поставци АМРЕС мреже 

у школи, у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства за 
телекомуникацију „Повезане школе“ како би све учионице биле покривене бржим интернетом и тиме  
задовољиле потребе савремене наставе.   

Све учионице за групну наставу опремљене су музичким »магнетним« таблама. 
Запосленима је на располагању и школско двориште које је функционално и пријатно. 
 

Ресурси Бројеви 
Укупан 

број 
Стање 

(оценити од 1 до 5) 

Мање учионице за индивидуалну 
наставу  

22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28,  29,31, 32, 33, 34, 

35, 36 
14 4 

Кабинети, специјализоване учионице 
за индивидуалну наставу 

6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13 

8 4 

Специјализоване  учионице за 
одељенску наставу 

17,18,19,30 4 2 

Мање учионице за групну наставу 15,16,20 3 3 

Мање концертне сале  
(60 и 80 места) 

14, 21 2 4 

Музички студио 22 б 1 2 

Наставничка канцаларија 4 1 4 

Библиотека 5 б 1 3 

Канцаларија за директора 3 1 4 

6. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 



 
 

 

Канцеларија за помоћника директора 5 1 3 

Канцаларија за секретара 3 1 4 

Канцаларија за рачуноводство 2 1 3 

Канцеларија за психолога 1 1 4 

Портирница  1 4 

Просторија за помоћне раднике  1 4 

Хол у приземљу  1 4 

Ходници (у приземљу и на 
спратовима) 

 3 4 

Степениште  1 3 

Санитарне просторије  6 3 

Двориште   4 

Ресурси у окружењу 
Кнић 3 

 
 3 

Гимназија 
Кабинети 

Фискултурна сала 
Свечана сала 

 4 

3.1.1. Издвојено одељењe у Книћу 

Музичка школа, Уговором о коришћењу са Машинско-техничком школом у Книћу, користи 

3 просторије за реализацију наставе, и то: 2 просторије за индивидуалну наставу и 1 просторију за 

групну наставу. Просторије је за наставу прилагодила Музичка школа, обезбеђивањем основних 

материјално техничких средстава неопходних за стручно одвијање наставе. Тиме су створени услови 

који не заостају за условима у матичној школи. Уговором, који је потписан Музичка школа се није 

обавезала да финансијски надокнађује коришћење поменутог простора.  

 

3.1.2. Отварање нових издвојених одељења – верификација Издвојеног одељења у 

Рачи 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Решење о верификацији 

Музичке школе „др Милоје Милојевић“ Крагујевац за обављање делатности основног 

музичког образовања у Издвојеном одељењу у Рачи. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   
 
"У процесима глобализације намеће се један поглед на свет, један општеприхваћени језик у 
међусобној комуникацији. У таквим условима, задатак свих нас треба да буде чување сваке народне 
творевине. Њихово увођење у наставу је од највећег значаја за успешну припрему будућих покољења 
да упознају, заволе и негују своје културно наслеђе. 
Увођење у наставу српског традиционалног свирања и певања од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије дало је музичким школама значајно место за остваривање 
зацртаног циља. 
Народна песма и свирка, у заједници са народном игром, кроз државни школски систем, образује и 
васпитава девојчице и дечаке учећи их духовним и моралним врлинама свога народа. 
Уметничко образовање из области српског традиционалног свирања и певања допринеће упознавању 
сопственог народа и његове музичке баштине као дела светске и европске културе, развијању 
самопоштовања и поштовања других, односно, развијање љубави према сопственом народу и човеку 
уопште. 
Посебна је срећа и задовољство за све нас је што ће од 1. септембра ове године клавир, хармонику, 
флауту, виолину, фрулу и српско традиционално певање изучавати дечаци и девојчице општине Рача. 
" 
 
Део из говора директорке Светлане Стојилковић којим је отворила Сабор фрулаша у Рачи, 4. јуна 2022. 
године 
Примивши признање за допринос Манифестацији директорка је позвала на пријемне испите који су се 
одржавали у просторијама Културног центра у Рачи, наглашавајући да је уписивање у музичку школу 
једна од најбољих ствари које родитељи могу учинити за своје дете.  
У ревијалном делу Такмичења наступио је Алекса Перовић, ученик првог разреда средње музичке 
школе, у класи Владимира Мандића.  
Издвојено одељење наше највеће музичке школе по броју ученика и једне од најуспешнијих у Србији, 
Музичке школе "др Милоје Милојевић", отворено је захваљујући ангажовању локалне самоуправе у 
Рачи, подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и спремности 
Музичке школе у Крагујевцу да грана и шири своју образовну мрежу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Период од  01.09.2021 до 31.08.2022. године 

   6.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 



 
 

 

Измене финансијског плана за 2021. 
 

- Одлука 4279 од 22.10.2021 

- Одлука 4443 од 02.12.2021 

- Одлука 4579 од 05.01.2022 

- Одлука 4757 од 17.02.2022 

Финансијски план за  2022. годину 
 

- Одлука 4580 од 05.01.2022 

- Одлука 5420 од 24.06.2022 

- Одлука 5530 од 11.07.2022 

Набавке 
 
2021. 
Касетни ормарићи за децу 32 ком -155.980,80  
Интерактивне табле 3 ком – 341.928,00  
Леново рачунар 2 ком – 167.583,94 
Монитор Леново 2 ком – 33.528,00  
Епсон скенер А4- 11.549,26  
Завеса – 6.090,00  
Kawai пианино 122 cm– 944.000,00 
Kawai диг. клавир KDP  120 B – 2 ком х 123.900,00= 247.800,00  
Хармоника Hohner – 115.805,00  
Орфов инструментаријум 2 ком х 10.800,00= 21.600,00  
Виолончело STAGG ½ - 2 ком х 60.216,995 = 120.433,99 
2022. 
Виолончело GEWA ¼ - 85.798,00 
Саксофон алт – 84.308,00 
Хармоника фирме Pigini – конвертор 37 П3 – 526.320,00  
Тамбура – 59.500,00 
 
 
 

 
 

Музичка школа, по својој природи, врши веома важну улогу у културном животу и пулсу 
града. С тим у вези, наши ученици се, за разлику од својих вршњака у многим другим 
институцијама образовања, већ од првог дана васпитавају у духу своје будуће професије. 

Сматрам, зато, да је изузетно важно њихове бројне коцертне активности посматрати 
управо као вид предузетничког духа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   7. ИНИЦИРАЊЕ И ПОДРЖАВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

   7. 1. ЈАВНИ НАСТУПИ 



 
 

 

 
 

Током школске године одржано је 79 јавних часова у оквиру редовних и обавезних активности 
наставника и ученика свих Стручних већа, на нивоу основне и средње школе.  
 

Стручно веће Број јавних часова 
КЛАВИРСКИ ОДСЕК 19 

ГУДАЧКИ ОДСЕК 20 

ДУВАЧКИ ОДСЕК 08 

ТРЗАЧКИ ОДСЕК 09 

ОДСЕК ХАРМОНИКА 07 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА 10 

ТНП И ТНС 06 

УКУПНО 79 

 

 
 
Детаљан извештај са јавних наступа ученика и професора као и сваге школске године 

налазе се у годишњем Летопису школе. 
 

 
 

 
На страницама школског сајта и ФБ странице током октобра месеца кренули смо са постављањем 
кратких филмова и рекламног матерјала у  циљу пружања подршке глобалној иницијативи UNODC-a 
за стварање и неговање срећне, здраве и брижне породице. 
Канцеларија Уједињених нација за борбу против дрога, криминала и свих видова зависности, у нашој 
земљи промовише матерјал путем Министарства просвете науке и технолошког развоја и Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 
Кратки филмови и постери су намењени запосленима у образовању, родитељима, старатељима, 
односно свима онима који раде са децом и учествују у њиховом васпитању и образовању. 
Сваки од филмова и прилога обрађује теме које се потпуно оправдано називају НАУКОМ јер 
подржавају тезу о важности неговања чврстих веза унутар заједнице, како би деца у овим изазовним 
временима имала сигурну базу и основу за здраво одрастање. 
Инспирисани темама, ауторским текстовима додатни допринос реализацији идеје дале су и наше 
колеге професори. Подсећамо се значаја пружања подршке деци у моменту када им је та врста 
пажње најпотребнија. 
На тај начин је октобар месец био посвећен свим НАУКАМА од којих је стваран мозаик активности за 
активирање највреднијих људских особина ради неговања и очувања свеопштег здравља. 
Резултат наших БРИГА претворених у НАУКЕ је знак да нам је битно какви смо, шта говоримо, како се 
понашамо и чему стремимо, пре свега зарад наше деце која гледају у нас и од нас очекују да будемо 
достојни онога што тражимо, чему их учимо и како их васпитавамо. 
На сајту Музичке школе "др Милоје Милојевић" постављени су текстови, постери и видео прилози 
инспирисани пројектом "НАУКЕ О БРИЗИ" (http://www.mskragujevac.rs/Nauke_o_brizi/ ). 
 

   7. 1.1 Јавни наступи у концертној сали 

   7. 1.2 Јавни наступи у концертној сали 

   8. Пројекат – НАУКЕ О БРИЗИ   

http://www.mskragujevac.rs/Nauke_o_brizi/


 
 

 

 

Наука о привржености 

Текст припремила:  
проф Светлана Стојилковић 
Наука о привржености - видео  

Приврженост је постојање потребе, жудње детета да буде близу особе, најчешће мајке, за коју је 
везано. Особа за коју је дете везано уједно је и безбедно уточиште, коме се дете враћа ради утехе или 
обнове енергије у ситуацијама страха или патње. 

У односу на мајчину физичку и емоционалну доступност и начине на које ће одговарати беби, на 
сигнале које беба шаље, дете ће постепено изградити свој унутрашњи модел привржености. Затим ће 
постепено градити слику о мајци као сигурној бази, али и о себи као значајном и вредном бићу. 

Многи родитељи инстиктивно подстичу сигурну приврженост са дететом тако што га теше кад плаче и 
гледају га са пуно љубави. 

Смејте се и играјте се са својим дететом. Деца која имају овакво искуство не осећају превелики страх 
због раздвајања, јер имају довољно поверења у родитеље да се увек могу вратити. Тежња ка 
успостављању привржености је толико дубока у људској природи да је важна као и потреба за 
храном. 

Чврсто привржена деца имају већу жељу за истраживањем, боље решавају проблеме и имају добар 
однос са вршњацима. Такође, показују више ентузијазма, упорности и љубави. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=stu5XCtLu3k


 
 

 

 
 

 
 

 
Реализација школског развојног плана одвијала се кроз области: 

- Наставе и учења 

- Пружања подшке ученицима 

- Интерне комуникације  

 
 
ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
Као подршка ученицима у раду, организовани су мастеркласови: 
За одсек клавира: проф Биљана Горуновић, проф Јуриј Кот 
Гудачки одсек: проф Марија Мисета; радионице у оквиру 30. Басоманије;  
Одсек хармонике: проф Фридрих Липс (Русија) и проф Артјоом Мајхасјан (Русија) 
Дувачки одсек: учешће на Летњем кампу флауте – проф Кристина Фасендер 
Одсек соло певања: Радмила Бакочевић, Валентина Ташкова, Берислав Јерковић, Катарина 
Симоновић, Јасмина Стојановић, фонијатар 

 
КОМУНИКАЦИЈА УНУТАР УСТАНОВЕ 
У области  комуникације интензивно се радило на мотивисању колега да праве објаве са својих 
часова на даљину за ФБ страницу Музичке школе која је била место од велике користи за 
информисање и промоцију. Рађено је и даље на  повећавању базе података, формирању мејл листе, 
бољем информисању наставника, као и на састанцима стручних тела, где се све решавало кроз 
договор и квалитетно информисање наставника. На састанцима стручних тела све се решавало кроз 
договор и добру сарадњу и комуникацију. 
 
 

 

 
 

Мере које сматрам да треба имплементирати у будућности су: 
 
1. Неговање тимског рада и укључивање што већег броја наставника у живот школе 
2. Примена разних наставних модела 
3. Програмско и концептуално планирање за прославу јубилеја 75 година од постојања 

Музичке школе «др Милоје Милојевић» 
 

Циљеви / како остварити мисију? 
 

• Формирати програм обележавања јубилеја 75. година од постојања Музичке школе «др 
Милоје Милојевић» 

• У наредном четворогодишњем периоду обезбедити просторне и техничке услове за наставу; 
побољшати пласмане ученика на такмичењима; повећати заступљеност међупредметних 
комепетеција у настави; обликовати наставу по моделу који ученике (превасходно 
најмлађе)  мотивишу да воле музику и периодично упоређивати и анализирати постигнуте 
исходе са претходно постигнутим 

• Правилником о награђивању мотивисати и подржати наставнике за доживотно учење, 
континуирано стручно усавршавање, на стицање додатних вештина у комуникацији и стално 
истраживање 

• Путем ваннаставних активности повећати допринос музичке школе у локалној заједници и 
целокупном друштвеном систему / активније присуство у локалној самоуправи 

  9. РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

   10. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ 



 
 

 

• Ширити и неговати  партнерске мреже 
• Континуирано побољшавати и прилагођавати стратегију оглашавања путем школског сајта и 

школског ФБ налога - о резултатима, активностима и постигнућима  
• Изградити план медијске присутности у јавности 
• Ослушкивати мишљења свих образовних структура (ученици, наставници, родитељи, 

публика, школска управа и локална самоуправа) - Спровести истраживање под називом 
КАКВУ ШКОЛУ ЖЕЛИМО. 

 
 
Процес ширења знања у музичкој уметности једно је од најмоћнијих сила у друштву. Она утиче на све 
нас, кроз снагу и лепоту откривених идеја и кроз њену моћ да нас инспирише и мотивише да даље 
испитујемо границе људске креативности и тиме мењамо окружење и свет. 
 
 
 

У Крагујевцу,                                        Директор МШ „др. Милоје Милојевић“ 
 
август  2022. године         Светлана Стојилковић  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


