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СВЕТСКИ ДАН ИГРЕ, 29. април

Удружење балетских уметника Србије – УБУС, сваке године шаље поруку нашег еминентног уметника
из области уметничке игре поводом међународног Дана игре који је установио ЦИД УНЕСКО 1982.
године. На овај начин, Удружење балетских уметника Србије жели да допринесе афирмацији
домаћег плесног стваралаштва, а уједно и да подсети на то да се у 2016. години обележавају два
значајна јубилеја – 100 година од рођења нашег најпризнатијег кореографа светских размера,
чувеног Димитрија Парлића као и 20. издање Фестивала кореографских минијатура.
Аутор овогодишње поруке посвећене празнику који се традиционално обележава 29. априла широм
света, јесте Иванка Лукатели, примабалерина, педагог, кореограф, балетски критичар и добитница
Посебног признања за врхунски допринос националној култури Републике Србије.
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СРПСКА ПОРУКА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ 2016. ГОДИНЕ
Данас је дан када ми играчи славимо игру и одајемо јој почаст.
Она је наша професија, чини наш живот потпуним. У њу верујемо, као у једину религију.
За друге, којима игра није професија, она чека да јој се отворе врата. А тада се дешава чаролија, све
постаје онако како треба да буде, без икаквог напора и уз чисту радост.
Ко једном открије игру, заувек остаје њен поштовалац јер схвата - она је ту од првог нашег удисаја,
до последњег поздрава. Ритам су мамини откуцаји срца, прва музика коју заволимо, корачање
улицом, разговор са пријатељима.
Када сретнемо правог играча, тада можемо видети да заправо плеше нешто изван њега, што чини
складну целину којој се дивимо. Тада осећамо како игра изазива осећај слободе и зато често
пожелимо да јој дамо шансу да изнова процвета у нама.
Зато заплешите данас, не сутра, напустите оног себе који је заборавио да плеше. Будите радосни и у
ектази, јер када плешете, сваки део тела плеше са вама. Тада вам се отварају сва врата и цео живот
ће вам се претворити у плес - биће отворен и радостан.
Када пронађете своје кораке, савладаћете и језик истине. Јер игра се само понекад дешава на сцени,
а заправо је уметност живота и свакога од нас.

Иванка Лукатели, примабалерина,
педагог и балетски критичар
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1.1.

I.
Полазнеосновеизрадегодиш
њ
ег извеш
таја

У В ОД

Приликом израде Годишњег извештаја васпитно образовно рада школе за 2015/2016.
школску годину, полазну основу извештаја чине:
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
бр.55/2013);
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.72/09 и 52/11);
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр.55/2013);
Правилник о календару образовно-васпитног рада за основне школе са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску
2013/2014. годину;
Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник
РС“,Просветни гласник бр.2/92 и 2/2000);
Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр.13/2012);
Правилник о квалитету вредновања рада установа („Службени гласник РС“,
бр.9/2012);
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни
гласник“ бр.5/12);
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр.30/2010);
Правилник о наставном плану и програму за основну балетску школу
(„Службени гласник РС“, Просветни гласник бр.18/2007);
Правилник о програму остваривања екскурзија у првом и другом циклусу
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.7/2010);
Правилнику o измени Правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања (''Службени гласник РС - Просветни
гласник'', број: 1/2009). - одредбe којe се односе на безбедност ученика у
путовању;
Стручно упутство о начину израде школске документације Министарства
просвете, науке и технолошког развоја број:119-01-346/1/2014-01;
Извештаји разредних старешин, наставника главног предмета, стручних
сарадника и секретара школе.
Програм рада за школску 2015/2016. годину је усвојен на првој седници
Школског одбора 15. септембра 2015. године.
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II.

МА Т Е Р ИЈ А Л Н О Т Е Х Н ИЧ К И У С Л ОВ И Р А ДА ШК ОЛ Е
2.1.
Набављена опрема и основна и наставна средства

Сале и у ч ионице
 Балетски под за салу у ИО Зрењанина
 Балетски под за сцену Културног центра у Зрењанину
 Зборнички орман са 6 касета за наставнике – ИО Зрењанин
 Део Влашке ношње (шукуре и шубаре)
 16 учионичких столица за музички кабинет
 6 зборничких столица
 судопера за ученичку гардеробу
 ДВД/ЦД плејер за ИО Алибунар
 тепих за гардеробу у ДТ
 надоградња зборничког компјутера
 радни сто за шефа рачуноводства
 стоне канцеларијске лампе за жири

К р о ј а ч н и ц а - е к о н о ма т
Број добијених костима на поклон - 14.
Број сашивених костима – 80 комада.
Сашивени трикои у оквиру проширене делатности школе – 156 трикоа.
Н А З И В К ОС Т И МА
Хаљина муслин ЉУБИЧАСТА – 1 ком

Академик доњи мушки БЕЛИ – 2 ком
Доградња розог тила на постојеће 2 беле сукње
Академик чипкани дуг рукав – 1 ком
Трико бретела ТЕГЕТ – 4 ком, ЉУБИЧАСТИ – 4
ком
НАРОДНА ИГРА
Шумадијски опанци са кљуном – 6 ком
Шопска хаљине - 8 ком
Жуте мараме – 8 ком
Влашке шукуре – 8 ком
Шубаре Влашке – 8 ком
Поклон СТР „Кристина“ – 2 венчанице

Сукња и топ муслин КАЈСИЈА – 1 ком
Хаљина муслин ЦРВЕНА – 1 ком
Црни трико дуг рукав – 6 ком
Сатенске мараме са ресама ЦИГАНСКЕ – 6 КОМ
Академик (боја коже) дуг рукав и мини шорц – 2 ком
Сукња сатен БЕЛА – 6 ком
Појас плишани БОРДО – 12 ком
Трико кратак рукав БЕЛИ – 6 ком
Кокетке мање БЕЛО/ЖУТЕ – 4 ком, МАЛИНА – 1 ком
Топ ЖУТИ – 4 ком, СИВИ – 4 ком, ЉУБИЧАСТИ - 1ком
Сукња тил НАРАНЏАСТО БЕЛЕ – 5 ком, Сукња тил БЕЛА
– 1 ком, ТЕГЕТ – 4 ком, Сукња тил ЉУБИЧАСТА – 2 ком

ПОКЛОН КОСТИМИ ОД БАЛЕРИНЕ ИСИДОРЕ МАРКОВИЋ

Пачка мала ЦИКЛАМА – 1 ком; Кокетка бела – 1
ком, Трико бретела ЦРНИ – 6 ком, РОЗИ – 1 ком ;
бермуде ЦРНЕ – 1 КОМ; академик кратак рукав
памук ЦРНИ – 1 ком; сукња тил БЕЛА – 1 ком
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2.2.

ИЗВЕШТАЈ РАДА КРОЈАЧНИЦЕ

У складу са планом рада кројачнице предатим на почетку школске године, подносим
следећи извештај.
СЕПТЕМБАР: Потребе и набавка материјала за трикое, кројење и шивење трикоа за
проширену делатност – реализовано.
ОКТОБАР:
Рад на проширеној делатности, ДОРАДА ПОСТОЈЕЋИХ КОСТИМА
кројење и шивење белине за народну игру- није реализовано.
Реализовано: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА УЗ АСИСТЕНЦИЈОМ НАСТАВНИЦЕ
РУЖИЦЕ ЈОВАНОВИЋ ЗА ПОТРЕБЕ КОНЦЕРТА

НОВЕМБАР: Кројење и шивење белих трикоа за концерт, шивење костима по
потреби за концерт школе, рад на проширеној делатности , ДОГОВОР
И ПРОБЕ КОД СВИХ НАСТАВНИКА ШКОЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОНЦЕРТА.

ДЕЦЕМБАР: Дорада постојећих костима ( сужавање, проширивање, дорађивање)
сређивање кокетки и пачки, по потреби рад на проширеној делатностиреализовано.
ЈАНУАР:
Шивење трикоа – проширена делатност, поправке костима након
концерата – реализовано.
ФЕБРУАР:
Потребе и набавка материјала за Међународно такмичење у РумунијиНИЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ЗБОГ НЕОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА.
Реализована је : НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И ШИВЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ, ПРОБЕ КОСТИМА И ПРЕПРАВКЕ. по потреби рад на проширеној

МАРТ:
АПРИЛ:
МАЈ:

ЈУН:

делатности, поправке костима после концерта – реализовано.
ШИВЕЊЕ КОСТИМА ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, пробе костима и дорада на
постојећим, по потреби рад на проширеној делатности – реализовано.
Припрема костима и пробе за школско такмичење, по потреби рад на
проширеној делатности – реализовано.
Пробе костима, шивење, дорада костима за Фестивал балетских школа
Србије, по потреби рад на проширеној делатности – реализовано.
завршни концерти, набавка материјала, шивење и дорада костима
обнављање старих костима ,поправке костима после концерта,рад на костимима
за такмичење у Загребу, по потреби рад на проширеној
делатности – реализовано.
Извештај сачинила - кројачица, Ана Анкуцић
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2.3.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЕКОНОМАТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016

СЕПТЕМБАР: потребе и набавка материјала за трикое за проширену делатност, помагање
кројачици ( придржавање приликом кројења, сечење конаца), редовно ношење поште,
послови са Удруженом школом, по потреби, пријава и одјава радника - ОСТВАРЕНО
ОКТОБАР: прање материјала за шивење и пеглање, прање белине за народну игру,
распеглавање шавова и пеглање нових костима, редовно ношење поште, послови са
Удруженом школом, по потреби, пријава и одјава радника - ОСТВАРЕНО
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА СА НАСТАВНИЦОМ Р.ЈОВАНОВИЋ - реализовано.
НОВЕМБАР: припрема костима за концерт, пробе код сваког наставника за потребе
концерту, украшавање костима за концерт, редовно ношење поште, послови са Удруженом
школом, по потреби, пријава и одјава радника, ПЕГЛАЊЕ И ПРАЊЕ, ОСТВАРЕНО
ДЕЦЕМБАР: помоћ око организације концерта, проба и расподеле костима, прање костима
и пеглање костима, редовно ношење поште, послови са Удруженом школом, по потреби,
пријава и одјава радника , ПРИПРЕМА КОСТИМА ЗА ИО У АЛИБУНАРУ И ЗРЕЊАНИНУ.
ЈАНУАР: Прање и пеглање костима, редовно ношење поште, послови са Удруженом школом,
по потреби, пријава и одјава радника - ОСТВАРЕНО
ФЕБРУАР: ПРИПРЕМА КОСТИМА ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, ПАНЧЕВО, АЛИБУНАР,
ЗРЕЊАНИН, ПРОБЕ СА СВАКИМ НАСТАВНИКОМ И ДОГОВОР ОКО УКРАШАВАЊА КОСТИМА,
помагање кројачици приликом шивења нових костима, украшавање костима редовно
ношење поште, послови са Удруженом школом, по потреби пријава и одјава радника.
МАРТ: украшавање костима, прање и пеглање костима, редовно ношење поште, послови са
Удруженом школом, по потреби пријава и одјава радника, КОНАЧАН ДОГОВОР (ПРОБА) ЗА
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, СВЕ ИЗМЕНЕ И ПРЕПРАВКЕ КОСТИМА
АПРИЛ: прање и пеглање костима, припрема костима за школско такмичење, помоћ око
организације, проба и расподеле костима редовно ношење поште, послови са Удруженом
школом
МАЈ: Прање и пеглање костима, припреме за Фестивале, пробе костима, редовно ношење
поште, послови са Удруженом школом.
ЈУН: Прање и пеглање костима, припрема костима и помоћ око организације, проба и
расподеле костима за концерте школе, редовно ношење поште, послови са Удруженом
школом, одјава радника, ПРЕПРАВКА КОСТИМА ЗА ЗАГРЕБ ( УКРАВАШАВАЊЕ).
Економ костима, Слађана Николић
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2.4.

Б и б л и о т е к а – ме д и ј а т е к а

На крају шк.2015/16. школска бибилотека има повећан фонд за 459 и то:
уџеници – 42; књиге – 171; ДВД – 22; балетски часописи – 199; монографије/рошуре - 25
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – БИБЛИОТЕКАРА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/16 ГОДИНУ
На основу Правилника о програму рада стручних сарадника у основној школи („Сл.гласник
РС-Просветни гласник“ , број 1/94) глобални план рада је утврђен у складу са правилником о
школском календару и Правилником о норми непосредног рада наставника, васпитача и
стручног сарадника са децом и ученицима Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево
бр.170 /30.март 2011.г., и то:
-

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА – 138 часова годишње
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД –рад са ученицима – 860 ч. годишње,
САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ И САРАДНИЦИМА – 20 ч годишње
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ- 440 ч. годишње
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ – 167 ч.годишње
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – 82 ч. годишње
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ – 53 ч. годишње

Школске 2015/16 године je реализован предвиђен план и програм.
У библиотеку су учлањени скоро сви ученици школе Ученици средње школе редовно
користе библиотечки фонд, било у виду потребне лектире, видео записа, или популарних
књига. Наставници користе стручну литературу и видео записе а корепетитори музикалије и
звучну грађу како би обезбедили разноврсност музике на часу.
На почетку ове школске године је купљена стручна литература тако да је наставнички
фонд је обогаћен књигама за општеобразовне предмете и то уџбеницима за историју са
историјом културе и цивилизације, српски језик и књижевност и рачунарство и информатику
- укупно 8 уџбеника. Такође је фонд допуњен књигама за лектиру средње школе: 52 књиге и
то купљене у књижари Културног центра и од издавача Прометеј и Младинска књига.
На Сајму књига у Београду купљено је 31 књига.
Набављена је значајна збирка књига од Академског друштва за проучавање и чување
културног стваралаштва Нови Београд и то 22 скрипте и ДВД записа са семинара народне
игре, као и осам (8) књига Љубице и Данице Јанковић. Овом куповином је школа
обезбедила и обогатила стручну литературу за одсек народна игра.
Шест (6) уџбеника је добијено на поклон од издавача ЛОГОС и КЛЕТ и то су бесплати
примерци уџбеника за средњу школу и то пет књига за предмет српски језик и књижевност
и једна књига је за социологију. Нада Крстуловић је поклонила школи шест (6) стручних
књига које је издао Универзитет уметности у Београду.
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Највреднији поклон је стигао од балерине Катарине Обрадовић која је своју значајну
збирку балетских књига поклонила школи. Збирка садржи око 80 књига и стручне
литературе на руском, енглеском, немачком,француском, италијанском и српском језику,
199 часописа о балету и око 25 разних брошура и монографија које је ова истакнута
балерина скупљала током своје каријере. У наредној години би требало одржавати овај
темпо набавке књига.
Осим послова предвиђеним планом и програмом , библиотекар је у септембру
месецу, на почетку школске године , радио на презентацији балетске школе у основним
школама у Панчеву, у циљу поспешивања што већег броја деце за упис у балетску школу ,
као и популаризације балета и народне игре . Поред тога, библиотекар је обављао и
послове везане за здравствено осигурање радника и то у децембру и јуну месецу, на
формирању и ажурирању матичних књига и ђачких књижица за редовне и ванредне ученике
првих разреда основне и средње школе, на ажурирању и контроли наставних планова и
програма наставника, на прегледу дневника рада, послове везане за стипендије ученика,
као и на повременим дежурствима у управи школе. Библиотекар активно учествује на
реализацији свих концерата школе као и на школском и Републичком такмичењу и
Фестивалу балетских школа Србије.Такође је активно укључен у рад разних тимова школе.
Организовао посету ученика средње школе изложби „220 година занатства у Панчеву“ у
Народном музеју Панчево и усмеравао на манифестације у оквиру Ноћи музеја, Мајски
дани књиге, књижевне вечери у Градској библиотеци Панчево, изложбу слика на фасадама
зграда у центру Панчева, као и на програме, концерте и изложбе Галерије савремене
уметности у Панчеву.
У јуну (20-23 јуна ) похађао обуку за писање пројеката Ниво I организованог од стране
локалне самоуправе Панчево а у реализацији Регионалног центра за друштвено-економски
развој – Банат, Зрењанин.
По својим основним задацима, библиотека је у служби целокупне наставе и повезана
је са свим наставним предметима, а уз одговарајуће облике и методе рада помаже својим
корисницима – ученицима , наставницима и сарадницима у настави (корепетиторима) у
лакшем обављању својих циљева и задатака као и у стицању знања и стручном
усавршавању.
Библиотекар, Керекеш Клара

Са дародавцем књига Г-дином ВЛАДОМ МИЋУНОВИЋЕМ
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2.5.

Радови инвестиционог одржавања

Током летњег распуста окречена је матична зграда и саниран зид у сали 1 у Жарка
Зрењанина. Услед оштећења крова изнад кројачнице и библиотеке приликом невремена –
града, оштећен је кројачки сто и постоље за шиваће машине. Средста је надокнадило Сава
осигурање те су замењене ондулин плоче лименим плочама. Замењена је радна плоча
кројачког стола. Износ који нам је Сава осигурање исплатило на име штете од елементарне
непогоде је 120.000,00 и сав износ је утрошен уз додатне трошкове од 36.928,00 динара.
Поред овога, урађене су ситне поправке: замена полупаних црепова, замена дечијих
чивилука, санирање оштећеног дела фасаде у дворишту, уградња 2 зидне лампе са по три
сијалице.
Руковођење и реализација техничких послова - Мирјана Крајиновић
К ОН К У Р С И З А ОП Р Е МУ , Т А К МИ Ч Е ЊА И Д Р У Г А С Р Е Д С Т В А ОД ОБ Р Е Н А Р Е ШЕ ЊЕ М

Конкурс објавио:
Покрајински
секретаријат заспорт и
омладину

ФондацијаНовак
Ђоковић
Теленор, ТелекомСрбија
Покрајинскисекретаријат за
образовањ
е, прописе, управуи
националнемањ
иненационалнезаједнице

Врста

Наменасредстава

Траж
ени
износ

Побољ
шањ
еусловарадаталентима
Балетскикостими
Секторомладине

Заменаподрумскихпрозораикречењ
аматичнезграде
Пет професионалнихГриш
копачки
Превенцијанасиљ
аидискриминације

Фондзаталенте

Фолклорникостими

Таленти2015.
ДобитнициПОХВАЛЕПокрајинскеВладе
АНГЕЛИНАКРСТАНОВИЋ
М
АЈАСТОЈАКОВ
М
ИЛЕНАОГРИЗОВИЋ
Нош
њ
азаШ
опскеигре

Таблети, рачунари
Културнипројекат
"Активанраспуст"
Набавкаопремезашколе

220.000,00
700.000,00
191.997,00

НЕ
НЕ
ДА
130.000

Наградазанајуспеш
нијеученике ДА, Похвалу
ињ
иховементореу2015.
години
200.000,00

НЕ

Опремазарачунарскикабинет
Пројекат очувањ
аинеговањ
амеђунационалнетолеранцијеуВојводини
Летњ
ибалетскикампуВрањ
у

340.000,00
180.000,00
290.020,00

НЕ
НЕ

469.610,00

ДА
119.800

Решењ
ем

Балетског подазасалуисценуКултурног центра– ИОЗрењ
аниникуповинадела
нош
њ
езаВлаш
кеигре
Трош
ковиорганизацијеРепубличког такмичењ
абалетскихш
колаСрбије

151.555,00

ДА
151.555

Решењ
ем

Превоз учениканамеђународно такмичењ
еуЗагребу

65.000,00

ДА
65.000

Решењ
ем

УченицаАњ
аАлексић
Наградаученикугенерацијеидобитникудипломе„ВукКараџић“ засредњ
еш
коле

да
11.100

Решењ
ем

Трош
ковисудског споразамобинг

новчананаградаод
10.000,00 динипоклон
књ
игавредности1.100,00
245.374,00

ГрадПанчево

2.6.

одобрено

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених: 55 На неодређено време 43 , На одређено време : 12
Наставно особље – 45 ваннаставно особље – 10 нестручно особље - 7
Укупан број запослених: 56, На неодређено време 44, На одређено време : 12.
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ДА
120.000

да
245.374

НаставникадарОСНОВНАШ
КОЛА
НАСТАВНИЦИ
На
На одређено
Запослени
неодређено
време
само у овој
време
школи
18
4
15
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња
VI степен
VII степен
стручна
спрема
7
2
13
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА У ПРОСВЕТИ
До 2 године
До 5 година
Од 5 до 10
година
2
3
7

Запослени у
две школе

Укупно
наставника

3

Запослени у
три и више
школа
/

специјалиста

магистар

Доктор наука

/

/

/

Од 10 до 20
година
8

Од 20 до 30
година
1

Од 30 до 40
година
1

Запослени у
две школе

Укупно
наставника

10

Запослени у
три и више
школа
/

специјалиста

магистар

Доктор наука

/

/

/

Од 10 до 20
година
9

Од 20 до 30
година
6

Од 30 до 40
година
/

22

НаставникадарСРЕДЊ
АШ
КОЛА
НАСТАВНИЦИ
На
На одређено
Запослени
неодређено
време
само у овој
време
школи
18
7
15
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња
VI степен
VII степен
стручна
спрема
5
3
17
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА У ПРОСВЕТИ
До 2 године
До 5 година
Од 5 до 10
година
2
3
4

25

Руководећиистручнисарадници
Назив радног места
ДИРЕКТОР
БИБЛИОТЕКАР НОТОТЕКАР

Степен стручне
спреме
VII
VI

11

Стручни
испит
Положен
Положен

Године стажа у
просвети
22
23

Проценат
ангажованости
100%
100%

АДМИНИСТРАТИВНО –
ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК

IV

ОБЛИК СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

Положен
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100%

НАЗИВ СЕМИНАРА – ДАТУМ ОДРЖАВАЊА

БОДОВИ

Административнирадници
Назив радног
места
СЕКРЕТАР
РАЧУНОВОДСТВО
ЕКОНОМ
КРОЈАЧ

Степен стручне
спреме
VII
/
IV
III

Стручни испит
Положен
УШ
Нема
Нема

Године стажа у
просвети
25
/
18
15

Проценат
ангажованости
100%
100%
100%
100%

Запосленинаодрж
авањ
уиобезбеђењ
уш
колског простора
Називрадног места
Спремачица (3)

Степенстручнеспреме

Годинестажаупросвети
I

2.7.

2 - 15

П Р И П Р А В Н И Ц И – У П У Ћ Е Н И Н А П ОЛ А Г А ЊЕ ИС П И Т А З А Л И ЦЕ Н ЦУ

У току шк.2015/16. на основу мишљења Стручног већа играчких предмета, одређена
су менторства за приправнике. Након одржаног потребног броја часова, упознавања са
законом о основној и средњој школи, закона о основама система образовања и васпитања,
уставом Републике Србије, приправници су упућени у вођење педагошке администрације.
Детаљна пажња посвећена је у упознавања наставног плана и програма основне и средње
школе за област коју полажу. Након извештаја ментора, извештаја приправника, наставници
су полагали приправнички испит и извршена је пријава за полагање испита за лиценцу.
То су наставници Ана Вуковић, Драган Мићић и Љубиша Николић.
Наставници – корепетитори немају обавезу полагања испита за лиценцу али могу је полагати
као корепетитори. Ово је омогућено након низа захтева наше Школе да им се омогући право
да полажу испит с обзиром да испуњавају услове стручне спреме за обављање послова
наставника у школи.
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Интерно стручно
усавршавање




Интерно стручно
усавршавање у оквиру
стручних играчких предмета




„Асретивно решавање конфликта“ аутора и предавача
Каје К.Васић 14.11.2015.
„Тим билдинг и коучинг“ аутора Каје К. Васић
05.03.2016.
Мастер клас класичног балета: педагога Лијане Дојине
Јанку 13.02.2016. - 3 сата
Мастер клас савремене игре: педагог Исидоре
Станишић 14.02. – 3 сата
Институт за уметничку игру Београд „Отворени час“
02. и 05.02. – 14 сати
Како решавати проблеме са дисциплиноим и
управљати разредом ( С. Вучинић Стојић) 12. март
2016

Лиценцирани семинар
ЗУОВ-а
Компетенција: К3
ОШ „1300 каплара“ Београд



Лиценцирани семинар
ЗУОВ-а
Компетенција: К3
Друштво психолога Србије

 Рад са ученицима са емоционалним и понашајним
проблемима и њиховим родитељима (А. Вуковић,
Ђ.Дрљан, Р.Јовановић, А. Чупић,К.Цвијетић, Д. Хот )
26. МАРТ 2016.
 Музичка школа и индивидуални образовни план (Р.
Јовановић, Н.Тодовић, А. Новицки)
 Припрема предлога пројекта финансираних од стране
ЕУ фондова“ (А. Малијар, К. Керекеш) Јун месец

ЗМБШС
Трибина
Регионални центар за
друштвен економски развој
- Банат

2.8.

20 сати

20 сати

16
бодова

8 бодова

1 бод
9 сати

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ИЗВЕШТАЈ ПРОФ.КСЕНИЈЕ ЦВИЈЕТИЋ НАКОН ПОХАЂАНОГ СЕМИНАРА
26.3.2016. године сам присуствовала семинару "Рад са ученицима са емоционалним и понашајним
проблемима и њиховим родитељима", који је организован у Дому ученика "Јелица Миловановић" у Београду.
Семинар је трајао од 10,00 до 18,00 часова, а водиле су га госпође Невенка Јовановић и Бранкица Ристић.
Предавања су замишљена као краћи преглед емоционалних и проблема у понашању са којима се наставници
срећу првенствено у раду са ученицима средњошколског узраста. Теоретски део био је пропраћен обиљем
детаља и примера из живота и школске праксе. Оно на чему су ауторке инсистирале, а сматрам да је веома
корисно, јесте пут којим треба да иде одељењски старешина, педагошко-психолошка служба и директор школе
у сусрету са децом са емотивним и понашајним проблемима. Ради се, заправо, о низу докумената и службених
бележака које треба саставити, уколико постоји проблем са дететом, како касније школа не би имала проблема
са применом закона.То јесте релативно ново, јер код нас још влада укорењено мишљење да је све дозвољено
када се иде "у корист детета", али није тако и школа је обавезна да има одговарајуће папире. Иако таквих
проблема, хвала Богу, углавном нема у балетским (или другим уметничким) школама, па се колегиницама
чинило да су сазнања непотребна, сматрам да је било веома корисно и целисходно што сам присуствовала
предавањима, јер се у другим школама итекако срећем са проблемима о којима смо разговрали. Уколико је
потребно, могу да ископирам материјал који смо добили на семинару и доставим га педагогу школе. Семинар
сматрам једним од кориснијих на којима сам до сад била.
Ксенија М. Цвијетић, професор српског
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III.

Р Е А Л И З А Ц И Ј А П Р ОГ Р А МА Р А ДА
3.1.

ТАКМИЧЕЊА

VIII ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 30.март 2016. „Културни центар“ Панчева

ЖИРИ ЗА КЛАСИЧАН БАЛЕТ
1. МИЛИЦА БЕЗМАРЕВИЋ – ПРВА СОЛИСТКИЊА БАЛЕТА И
БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ –
ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА
2. РУЖИЦА ЈОВАНОВИЋ – БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ,ЧЛАН ЖИРИЈА
3. СВЕТЛАНА ВУЧИНИЋ СТОЈИЋ, БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН
ЖИРИЈА
4. КАТАРИНА МИЛИНКОВИЋ, БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН
ЖИРИЈА
ЖИРИ ЗА НАРОДНУ ИГРУ
1. ДРАГАН МИЋИЋ – ПЕДАГОГ НАРОДНЕ ИГРЕ – ПРЕДСЕДНИК
ЖИРИЈА
2. КАТАРИНА МИЛИНКОВИЋ – БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН
ЖИРИЈА
3. ИВАНА ПЕЗЕЉ – БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН ЖИРИЈА
ЖИРИ ЗА САВРЕМЕНУ ИГРУ
1. МИЛОШ ИСАИЛОВИЋ – САВРЕМЕНИ ИГРАЧ И КОРЕОГРАФ –
ПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА
2. АЛЕКСАНДРА МАЛИЈАР – БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН ЖИРИЈА
3. МИЛИЦА ПИСИЋ, БАЛЕТСКИ ПЕДАГОГ, ЧЛАН ЖИРИЈА
СЕКРЕТАР ЖИРИЈА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА – МИЛИЦА ИЛИЋ
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЈЕ СВЕЧАНО ПРОГЛАСИЛА ОТВОРЕНИМ
ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА МАРИНИКА ТЕПИЋ
Том приликом је школи поклонила балетске костиме а талентованој
ученици Јовани Радосављев шпиц патике.
ПРВА НАГРАДА:
Ангелина Крстановић и Чечовић Јелена/К.Милинковић – прва А категорија
Ученици четвртог разреда народне игре/Д.Мићић – прва Б категорија
Балаж Уна/А.Малијар, Јована Радосављев/Н.Тодовић – друга категорија
Веселиновић Милица/ М.Писић – трећа категорија
Ања Алексић/И.Пезељ – четврта Б категорија
ДРУГА НАГРАДА:
Казаков Јована/К.Милинковић, Крајњан Дарио/К.Милинковић, Перић Јована/С.Бучевац – прва А категорија
Ђокић Јелена/А.Малијар – друга категорија
Бугарин Анђела и Попов Нина/М.Писић – трећа категорија
ТРЕЋА НАГРАДА:
Симић Александра (ван.) /Љ.Николић– прва А категорија
Перенчевић Јелена/А.Малијар – друга категорија
Мрдић Александра и Живанов Андријана/С.В.Стојић – трећа категорија
ПОХВАЛА
Пајић Катарина (ван.) /Љ.Николић– прва А категорија
Мучалов Марина/Б.Бошњак – прва Б категорија
Крстевски Сара/М.Писић – трећа категорија
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Р Е П У Б Л ИЧ К О Т А К МИЧ Е ЊЕ Б А Л Е Т С К И Х ШК ОЛ А С Р Б ИЈ Е

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и организацији уметничко
стручнг удружења „Заједнице музичких и балетских школа Србије“ – одржано је Републичко такмичења
балетских школа Србије од 21. до 23. априла 2016. године у дворани Културног центра Панчева.
Покровитељ такмичења је и Град Панчево а медијски покровитељ је била РТ-Панчево. Такмичење је
обухватило основни и средњошколски узраст. Овогодишњи домаћин такмичења за област БАЛЕТ одређена
је наша школа. Жири такмичења је био међународни и чинили су га истакнути уметници из области
класичног балета, савремене игре и фолклорне игре.
Жири за класичан балет:
1)Регина Крижај–Словенија 2)Искра Ринг–Шведска 3)Александар Нешков-Грчка
Жири за савремену игру:
1)Сабрина Риналди-Италија 2)Александар Георгијев-Шведска 3)Горан Богдановски-Словенија
Жири за народну игру:
1)Селена Ракочевић-Србија 2)Владимир Жутковић-Црна Гора 3)Драган Ковачевић-Србија
Секретар жирија била је Теодора Ристић.

Такмичаре је поздравио испред града домаћина ресорни Већник за образовање Града
Панчева Миодраг Радојковић а свечано отворање такмичења Покрајинска секретарка за спорт и
омладину Г-ђа Мариника Тепић.
Учешће на такмичењу имала су деца из целе Србије – ученици балетских школа из Београда,
Новог Сада, Суботице, Панчева и места где школе имају издвојена одељења и ванредне ђаке.
Укупно се такмичило 279 ученика.
САТНИЦА:
21. април - четвртак
12,00 -14,45 класичан балет / средња школа
17,00 – 19,30 савремена игра / средња школа
22.април - петак
12,00 – 14,45 класичан балет / основна школа
16,30 – 19,30 савремена игра / средња школа
23. април - субота
12,00 – 14,45 класичан балет / средња школа
17,00 – 19,30 народна игра / средња школа
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ
ПРВЕ НАГРАДЕ:
Александра Симић (ван.) / Љ.Николи – прва А категорија
ДРУГЕ НАГРАДЕ:
Јелена Чечовић/ К.Милинковић, Милица Сремац/С.Бучевац– прва А категорија
Ансамбл од 4 играча: Лидија Милановић, Теодора Сабол, Милица Пејдановић, Сања Новаков /
Д.Мићић – прва Б категорија
Јована Радосављев / Н.Тодовић; Уна Балаж / А.Малијар - друга категорија
ТРЕЋЕ НАГРАДЕ:
Марта Душ/К.Милинковић, Ангелина Крстановић/К.Милинковић, Јована Перић/С.Бучевац,
Катарина Пајић (ван.)/Љ.Николић - прва А категорија
Нина Попов /М.Писић– трећа категорија
Ања Алексић / И.Пезељ – четврта Б категорија
ПОХВАЛЕ
Дарио Крајњан/К.Милинковић, Јована Казаков / К.Милинковић– прва А категорија
Јелена Ђокић/А.Малијар, Јелена Перенчевић/А.Малијар – друга категорија
Александра Мрдић/С.В.Стојић, Андријана Живанов / С.В.Стојић – трећа категорија

ФЕ С Т ИВ А Л Б А Л Е Т С К И Х ШК ОЛ А С Р Б ИЈ Е

Иза нас је реализација 60.ог Фестивала балетских школа Србије. На фестивал се
пријавило преко 100 такмичара из балетских школа Београда, Новог Сада, Суботице и Панчева
укључујући и градове где школе имају издвојена одељења и ванредне ученике. Жири фестивала
чинили су по један представник из сваке школе: Наташа Тодовић (Панчево), Паша Поповић
(Београд), Александра Кетиг (Нови Сад), Наталија Раичевић (Суботица). Секретар жирија била је
Теодора Ристић. Фестивал је свечано отворио Већник за образовање Г-дин Миодраг Радојковић
након чега је почео уводни програм фестивала у ком су учествовали лауреати републичког
такмичења а у име домаћина, ученица школе Ања Алексић са солистом балета Народног
позоришта у Београду Јовицом Бегојев, одиграли су Pas de deux из балета „Дон Кихот“ (прилог –
слика). Најбољи резултат за нашу школи остварили су у категорији соло игре: Ангелина
Крстановић – друга награда / класа Катарине Милинковић; Страхиња Мићић – друга награда /
класа Љубиша Николић. У категорији групне савремене игре игра „Паладио“ освојила је другу
награду а „Suspicion“ трећу награду / обе игре су извели ученици у класи Катарине Милинковић. У
категорији групне игре класичног балета похвалу су добиле игре: „Пицикато“ / ванредни ученици
из Шапца и „Импресије“ / класа Бранислава Бошњак ИО Зрењанин. Свечано проглашење награда
одиграло се на сцени истог дана у 18 часова и то је увек најлепши тренутак када се у Културном
центру не чује ништа сем аплауза, осмеха и срећних узвика деце.
Спонзори фестивала: Град Панчево, Телевизија Панчево, Туристичка организација
Панчева, Народни музеј Панчева и деца учесници уплатом котизације за фестивал.
САТНИЦА ПРОГРАМА:
16,00 часова: Свечано отварање Фестивала
16,15 – 18,00 такмичарски програм (солити – пауза – групне игре )
18,00 – 18,45 жирирање
19,00 свечано проглашење резултата и затварање фестивала
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Свим учесницима били су обезбеђени сендвичи, вода и кекс а награђеним такмичарима дипломе
за освојена места. Такође су и сва деца учесници добили дипломе за учешће на фестивалу.

Резултати ученика наше школе:
Прва А категорија – СОЛО ИГРА / III разред ОШ
1. Дарио Крајњан – друга
2. Ангелина Крстановић – друга
3. Марта Душ – трећа
4. Јелена Чечовић – трећа
5. Јована Казаков – трећа
6. Александра Симић – трећа
7. Јована перић – трећа
8. Милица Сремац - похвала
9. Катарина Пајић – похвала

Прва Б категорија – СОЛО ИГРА / IV разред ОШ
1. Страхиња Мићић – друга
2. Миона Миоков – похвала

КАТЕГОРИЈА ГРУПНЕ ИГРЕ
класичан балет – прва А

трећа категорија класичан балет
– ансамбли III и IV раз.
друга категорија савремене игре
ПРВА А
трећа категорија сваремене
игре - ансамбли III и IV раз.

РЕЗУЛТАТ
ПИЗИКАТО
„Успавана лепотица“
цегменти из пролога
ИМПРЕСИЈЕ

похвала
предлог за дисквалификацију

СУСПИШН

трећа

ПАЛАДИО

друга

похвала

Укупан број додељених диплома за све школе
солисти – 49
групне игре – 102
све укупно – 151 диплома
Н А Г Р А Д А „Т А Л Е Н Т И “ П ОК Р А Ј И Н С К ОГ С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т А З А С П ОР Т И ОМЛ А Д И Н У З А
2015 Г ОД И Н У .

Награђене ученице су за остварене резултате у календарској 2015. години у области
уметничке игре – БАЛЕТ, добиле ПОХВАЛУ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ. То су ученице и њихови
професори:
МАЈА СТОЈАКОВ И МИЛЕНА ОГРИЗОВИЋ – класа НАТАША ТОДОВИЋ
АНГЕЛИНА КРСТАНОВИЋ – класа КАТАРИНА МИЛИНКОВИЋ
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МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „МИА ЧОРАК СЛАВЕНСКА“
ЗАГРЕБ 06. – 08. ЈУЛА 2016.

ИЗВЕШТАЈ БР.1
Medjunarodno baletsko takmičenje Mia Čorak Slavenska održano je u Zagrebu u Hrvatskom
narodnom kazalištu od 06.do 08. 07. 2016.g. pod visokim pokroviteljstvom predsednice RH Kolinde Grabar
Kitarović.
Medjunarodnom žiriju predsedavao je Irek Mukhamedov, a uvaženi članovi bili su Ljubinka
Dobrijević i Dr. Szilard Macher.
Takmičari su se takmičili u kategoriji juniota i seniora. Naše učenice Anja Aleksić, klasa Ivana Pezelj, Blanka
Pavela, klasa Svetlana Vučinić Stojić i Jovana Radosavljev, klasa Nataša Todović, takmičile su se u kategoriji
juniora, do 18 godina u konkurenciji 39 takmičara iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kanade, Japana,
Ukrajine, Rusije, Španije i Srbije.
Takmičarski program sastojao se od dve klasične varijacije koje su izvedene prvog dana takmičenja.
Istog dana, takmičari seniorske kategorije izveli su dve klasične varijacije ili Pas de deux i jednu savremenu
varijaciju.
Takmičenje je bilo dobro organizovano. Za scensku probu precizno je uradjena satnica koja je
poštovana i odgovarala potrebama takmičara. Prostor za vežbanje je bio obezbedjen iza same bine, ali je
postojala i mogućnost korišćenja baletske sale.
Na kraju takmičenja organizovan je Gala koncert koji je počeo i završio pojavljivanjem svih učesnika
na rotacionoj bini, što je bilo posebno svečano i značajno za sve takmičare, nakon čega su pročitane i
uručene nagrade u prisustvu članova žirija i organizatora, predsednika Hrvatskog društva profesionalnih
baletnih umjetnika dr.sc. Svebora Sečaka, koji je ujedno bio i režiser koncerta.
Svi učesnici dobili su diplome za učešće, a naša učenica Jovana Radosavljev je dobila stipendiju za
pohadjanje sedmodnevnog letnjeg baletskog kampa u avgustu mesecu u Umagu, u organizaciji baletne
škole „Karlota Grizi“ iz tog grada. U okviru Gala večeri promovisana je poštanska marka R. Hrvatske sa
likom Mie Čorak Slavenske i premijerno prikazan dokumentarni film o njenom životu i profesionalnoj
karijeri.
Извештај сачинила – Светлана Вучинић Стојић
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ИЗВЕШТАЈ БР.2
НА ОВО ПРЕСТИЖНО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ , КОЈЕ СЕ ОДРЖАВА СВАКЕ ДВЕ ГОДИНЕ, НА СЦЕНИ ХРВАТСКОГ
НАРОДНОГ КАЗАЛИШТА У ЗАГРЕБУ, ОВЕ ГОДИНЕ СЕ ПРЕДСТАВИЛО 72 ТАКМИЧАРА ИЗ 20 ЗЕМАЉА.
УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ, КОЈИ СУ СЕ ОДАБИРОМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИПРЕМАЛИ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СУ АЊА
АЛЕКСИЋ, У КЛАСИ ПРОФ. ИВАНЕ ПЕЗЕЉ, ПАВЕЛА БЛАНКА , У КЛАСИ ПРОФ. СВЕТЛАНЕ ВУЧИНИЧ СТОЈИЋ, И ЈОВАНА
РАДОСАВЉЕВ У КЛАСИ ПРОФ. НАТАШЕ ТОДОВИЋ.
СВЕ ТРИ УЧЕНИЦЕ ТАКМИЧИЛЕ СУ СЕ У ЈУНИОРСКОЈ КАТЕГОРИЈИ, ДО 18 ГОДИНА, СА ПО ДВЕ ВАРИЈАЦИЈЕ ИЗ
КЛАСИЧНОГ БАЛЕТСКОГ РЕПЕРТОАРА. ТАКОЂЕ, У ЈУНИОРСКОЈ КАТЕГОРИЈИ, ПРЕДСТАВИЛА СЕ И НАША, СВИМА ПОЗНАТА
МЛАДА БАЛЕТСКА НАДА МИЛЕНА ОГРИЗОВИЋ, КОЈА ЈЕ ДИПЛОМИРАЛА У КЛАСИ ПРОФ. НАТАШЕ ТОДОВИЋ, А ЗА
ТАКМИЧЕЊЕ У ЗАГРЕБУ ЈЕ ПРИПРЕМАЛА ПРИМА БАЛЕРИНА АШХЕН АТАЉАНЦ. ПОРЕД НАШЕ ШКОЛЕ, ПРЕДСТАВНИЦИ
СРБИЈЕ ПОРЕД НАШИХ УЧЕНИКА СУ БИЛИ УЧЕНИЦИ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА ТРИ ТАКМИЧАРА У ИСТОЈ
КАТЕГОРИЈИ.

НАША УЧЕНИЦА ЈОВАНА РАДОСАВЉЕВ ОСВОЈИЛА ЈЕ НАГРАДУ КАРЛОТА ГРИСИ, У ВИДУ
СЕДМОДНЕВНОГ БАЛЕТСКОГ КАМПА У УМАГУ, СА ПЕДАГОЗИМА ИЗ БЕЧА.

Извештај сачинила – Наташа Тодовић
Из в е шт а ј о у ч е шћ у н а с мо т р а ма к у л т у р н о -у ме т н и ч к и х
д р у шт а в а
Ученици балетске школе смера за народну игру представили су на општинским смотрама Културно
уметничких друштава Србије.
Ученици из Панчева представили су се идућим играма:
-други разред- Влашке игре
-трећи и четврти разред- Лесковац
Концерт је организован 26.04.2016. са почетком у 19 часова у Културном центру Панчево.
Ученници су се припремали за концерт у просторијама школе (сала три) где су облачили костиме, стављали
шминку и правили фризуре. Ученицама су помогли: Крајиновић-Сакан Мирјана, Николић Слађана, Ана Вуковић
и Каја Крајиновић-Васић.
Наставник Мићић Драган био је у жирију такмичења а наставник Кристијан Ђуђа задужен је за музику која
прати наступ ученика.

Ученици издвојеног одељења у Алибунару представили су се на сморти у Владимировцу и то:
-ученици трећег и четвртог разреда- Игре из Шумадије
Концерт је организован 28.04.2016. са почетком у 12 часова у Културном центру Владимировац.
Наставник Мићић Драган био је у жирију такмичења. Наставница Крајиновић-Васић Каја била је задужена за
спремање ученика, а наставник Кристијан Ђуђа задужен је за музику која прати наступ ученика.
Ученици су презентовали знање и вештине стечене у балетској школи. Током рада поштовали су правила
понашања ученика, а однос са наставницима, особљем школе, особљем Културног центра и другим
учесницима је био на задовољавајућем нивоу.
наставница - Крајиновић-Васић Каја
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3.2. В А Н Н А С Т А В Н Е А К Т ИВ Н ОС Т И
ЛЕТЊИ БАЛЕТСКИ КАМП ВРАЊЕ 01.-10.07.2016.
Полазнице кампа су ученице средње школе које су оствариле награде на овогодишњем
републичком такмичењу балетских школа Србије. Са одсека савремене игре то су Уна Балаж, Нина
Попов, Јелена Ђокић и Милица Веселиновић. Са одсека класичног балета то су Андријана Живанов и
Александра Мрдић.
Уплатом семинара ученицама је обезбеђен:
- аутобуски превоз Београд – Врање- Београд;
- плаћени су трошкови смештаја са пуним пансионом;
- плаћени су часови балетских педагога (8 сати дневно)
- плаћени су одласци на базен и други излети који су организовни
- штампа сертификата
- максимална медијска презентација кампа од стране организатора односно „Института за уметничку
игру“ Београд
- стипендирање једног полазника од стране „Института за уметничку игру“(на 5 уплата 6-та је
стипендирана)
РАД У БАЛЕТСКОМ КАМПУ
Рад у кампу осмишљен је да покрије велики спектар ....
1) Свакодневне вежбе у области игре у виду двочаса по предмету распоређене су распоредом:
класичан балет, репертоар класичног балета, савремена игра, репертоар савремене игре, хип хоп,
мјузикл, пилатес
2) Предавања о исхрани
3) Документарни филмови везани за велике кореографе и играче, композиторе који су писали
музику за балете и приказ рада најбољих балетских школи (Русија и Француска) и балетских трупа у
свету. Филмови: „Игор Стравински“, „Вилијам Форсајт“, „Ангелин Прејокаж“, „Ваганова балетска
школа“, „Мац Ек“, „Трокадеро балет“.
4)Гала концерт на сцени „Дома војске“ Врања
5) Излети (базен, културно историјски споменици...)
6) Сертификат за учешће на другом међународном балетском – играчком кампу и Гала концерту у
Врању од 01 до 10. јула 2016. године
Школа је имала гостовање на локалној телевизији где је јавност обавештена о добијеним
средствима за одлазак ученица на балетски камп.
Поред новина и телевизије школа је истакла информације у виду вести на школској интернет
презентацији и друштвеним мрежема (фејсбук, гогл и јутјуб страници школе).
Све вести и информације о кампу налазе се и на официјалним странама: Удружења професионалних
балетских играча, кореографа и балетских педагога Србије, Института за уметничку игру – Београд и
Студентског дома Врање. Током септембра ће се у играчком часопису „СТЕП АРТ“ презентовати рад
успешно реализованог балетског кампа.
На годишњим концертима школе – јуна 2016. - у уводном делу програма изражена је јавно
захвалност школе и града Панчева Покрајинском секретаријату за образовање за намењена
средства.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У КАМПУ УЧЕНИЦЕ АНДРИЈАНЕ ЖИВАНОВ
Од првог дана кампа почели смо да радимо пуном паром. Пошто сам и прошле године била на овом
кампу, знала сам шта ме чека и била сам спремна на жесток темпо. Доручак је био од 8-9.Након тога имали
смо пилатес у трајању од 1сат,а потом смо зависно од распореда имали класичан балет и репертоар. На
осталим часовима нисам вежбала, јер је сам чувала снагу за балет, али сам пар пута одгледала и те часове.
Први дан су на класици били и савремењаци па су вежбе биле лакше.
Од следеће часа смо вежбали и у шпицу и почели да спремамо кореографије за завршни концерт. Класику
смо имали и ујутро и после ручка,а понекад и касно увече.
Кореографије су биле захтевне и подели ли смо се у групе и наизменично их увежбавали на репертоару. Пауза
за ручак је била од 13-15,али смо ми стизале око 14 јер смо имале клас. Вечера је била од 19-20.
И поред напорног темпа остало нам је времена и за дружење. Упознала сам девојке из Новог Сада и
Београда са којима сам још увек у контакту. Једни другима смо били велика подршка ,јер су Лидија и Бахрам,
наши предавачи,од нас увек тражили више и покушавали да извуку максимум. Указивали су нам на наше
грешке и пуно труда уложили да исте исправимо.
Завршни концерт је био у недељу, а просмотру смо имали два пута пре тога. Имали смо и излет на
базен. Након успешно завршеног концерта,имали смо заједничку вечеру у граду где смо сумирали утиске.
Мени се било јако лепо на кампу.Ако буде и следеће године организован ја ћу ићи.
Андријана Живанов, УЧЕНИЦА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У КАМПУ УЧЕНИЦЕ НИНЕ ПОПОВ
Своје играчко знање проширила сам одласком на Summer Dance Camp у Врању и то ми је доста
значило за даљу плесну каријеру.
Сваког јутра уз лагани пилатес припремали смо се за часове које следе. Први час након пилатеса био је
класичан балет на коме смо уз помоћ професорке Лидије Павловић учили нове покрете и вежбали старе.
Одмах после тога имали смо савремену игру где смо прва три дана радили клас Исидоре Станишић, и са њом
учили њене комбинације и делове кореографија. Преосталих седам дана смо радили са пољским играчем по
имену Мациеј Кузмински. После ручка и мале паузе имали смо репертоар савременог са Катарином Стојковић
и Тијаном Малек где смо учили прву кореографију са којом смо отварали концерт,а последња три дана држао
нам је Мациеј где смо учили његову кореографију коју смо такођше играли на завршном концерту. На крају
дана, после вечере, имали смо хип-хоп, а касније и џез (мјузикл) где смо радили основне кораке и
кореографије коије смо такође приказали на завршном концерту.
Слободно време користили смо за организован обилазак Врања и одласке на базен. Целокупан
утисак не би био потпун да атмосфера није била опуштена и да се нисмо упознали са осталим полазницима
кампа са којима делимо једнаку љубав ка плесу било које врсте. Презадовољна сам кампом и надам се да ћу и
следеће године отићи.
Нина Попов, УЧЕНИЦА
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У КАМПУ УЧЕНИЦЕ ЈЕЛЕНЕ ЂОКИЋ
Одласком на Summer Dance Camp у Врању доста сам проширила своје знање и највероватније ћу и
следеће године отићи.
Сваког јутра уз пилатес смо се припремали за даље часове.Први час после пилатеса био је класичан балет на
коме смо уз помоћ професорке Лидије Павловић и руског професора Бахрама М. Јулдашев учили нове кораке
и вежбали старе.После тога имали смо савремену игру где смо прва три дана радили са професорком
Исидором Станишић и са њом учили њене комбинације,било је много интересантно и занимљиво. Наредних
седам дана смо радили са пољским играчем по имену Мачеј Кузмински где смо доста тога научили и радили
на скроз другачији начин. После ручка и паузе имали смо репертоар савремене игре са Тијаном Малек и
Катарином Стојковић где смо учили кореографију са којом смо отварали концерт,а последња три дана нам је
предавао Мачеј где смо учили његову кореографију коју смо такође играли на Гала концерту. После вечере,
имали смо хип-хоп и након тога и џез балет где смо радили основне кораке са којима смо такође наступили на
завршном концерту.
Слободно време користили смо тако што смо ишли на базен и обилазили Врање,дружили се и
одмарали.
Цела атмосфера је била веома опуштена и упознали смо се са доста осталих играча. Драго ми је
што сам отишла у Врање,у место где могу доста тога да научим што се тиче моје професије и што сам била
окружена људима који имају иста интересовања као и ја. Камп ми се много свидео и надам се да ћу и следеће
године отићи.
Јелена Ђокић, ученица
УТИСЦИ О РАДУ У КАМПУ УЧЕНИЦЕ УНЕ БАЛАЖ
Камп је био одлично организован, атмосфера на часовима веома пријатна , предавачи изузетно
стручни и професионални, а комуникација са осталим полазницима пријатна и другарска.
Трудила сам се да похађам што више предмета, али је пренапорно то постићи па сам се фокусирала на
мој смер – савремени балет и џез балет. Камп је био веома лепо и корисно искуство и надам се да ћу га
поновити и следеће године.
Уна Балаж, УЧЕНИЦА

ДАТУМ
14.11.2015.

ФАКУЛТАТИВНА ТАКМИЧЕЊА
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
Међународно такмичење у Прагу

05.12.2015.

Такмичење балетских студија у Шапцу

20.02.2016.

Међународно такмичење у Сремској Митровици

09.04.2016.

Међународно такмичење у Бјељини

29.05.2016.

Међународно такмичење у Београду

15. – 30.07.2016

Балетска академија у Варни
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МАСТЕР КЛАС
На почетку другог полугодишта у организацији школе организована су два мастер класа за ученике
четвртог разреда основне школе и све ученике средње школе. Класови су обухватили поље
класичног балета и савремене игре. Предавачи су били професори Института за уметничку игру
Београд: Лијана Дорина Јанку / класичан балет и Исидора Станишић / савремена игра.
ЛИЈАНА ДОРИНА ЈАНКУ – од 01.до 05.02.2016. /
САТНИЦА :
10-11,30 клас
11,30-11,45 пауза, освежење
11,45 – Шпиц

КОРЕПЕТИЦИЈА – проф.Анатолиј Новицки

ИСИДОРЕ СТАНИШИЋ - 14.02.2016. / КОРЕПЕТИЦИЈА – проф.Кристина Крстић
САТНИЦА:
11-12,30 клас
12,30-13 пауза
13-14 – рад на кореографској минијатури

Р А ДИ ОН ИЦЕ С А В Р Е МЕ Н Е У Г Р Е

 Радионица Зорана Марковића у оквиру Београдског фестивала игре одржана је
08.априла. Радионицу су похађали ученици средње школе оба одсека.
 Од 21. до 22. јуна ученици средње школе учествовали су у радионици БУТО ПЛЕСА
коија је одржана на сцени „Апола“ у Панчеву. Школа је тада позајмила балетски под
за одржавање радионеце.
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3.3.

С Е К ЦИЈ Е

Рад психолошке секције
Психолошка секција започела је са радом у октобру месецу школске 2015/2016 године.
План рада психолошке секције обухватао је следеће области:
1.Рад са ученицима

1.1.Улазни интервју са психологом за ученике 1. разреда основне школе у циљу доприноса
формирању ученичких портфолија и помоћи ученицима у прилагођавању на специфичности рада у
балетској школи.
1.2. Улазни интервју са психологом за ученике 1. разреда средње школе у циљу формирања
портфолија и помоћи ученицима у прилагођавању на специфичности рада у балетској школи.
1.3.Teстирање ученика батеријом тестова у циљу употпуњавања ученичког портфолија.
1.4.Сарадња са ученицима у организацији заједничких радионица.
1.5. Консултативно-саветодавни рад са ученицим у сврхе разрешавања разојно-психолошких
потешкоћа.
1.6. Праћење успеха рада ученика и каријерно саветовање.
1.7.Скале процене у вези са професионалном оријетацијом, ''А шта ћеш ти да упишеш?'', правилан
избор занимања матураната основних и средњих школа, ауторка: Ирена Кљајевић.
1.8. Рад на одржавању мотивације за напредовање у пољу балетске уметности.
1.9. Припрема и подршка ученицима који полажу испите за упис у средњу балетску школи.
2.Рад са родитељима

2.1. Разрешавање конфиката између наставника и родитеља.
2.2. Подршка родитељима чија деца имају развојно-психолошке потешкоће.
2.3. Сарадња са родитељима у циљу помагања разрешавања проблема ученика у школском
контексту.
3.Рад са наставним колективном школе

3.1.Израда најадекватније форме наставничких портфолија и асистенција наставницима у изради
личних портфолија.
3.2.Учешће у изради и вођењу ученичких портфолија.
3.3.Сарадња са разредним старешинама, учешће на родитељским састанцима,
3.4.Обилазак наставе: учешће у праћењу и унапређивању ефикасности ученика у односу на
програмске садржаје
3.5.Рад на реализацији плана интерног усавршавања наставника, учешће у раду тима за интерно
усавршавање,
3.6.Консултативно - саветодавни рад са професорима и разредним старешинама разреда у основној
школи.
3.7. Консултативно - саветодавни рад са професорима и разредним старешинама разреда у средњој
школи.
3.8.Одржавање часова одељенског старешине за све разреде у основној и средњој школи. Теме:
школска правила, решавање конфликата, асертивна комуникација (по потреби и друге).
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4.Сарадња са управом школе
4.1.Координација Тимом зa зaштиту oд нaсиљa.
Током овог периода највећи фокус рада био је са ученицима основне и средње школе на:
превенцији породичног насиља, учење асертивног начина решавања конфликата, пружање подршке
за бављење балетском уметношћу, подршка при паду мотивације за рад.
Од јануара месеца 2016 године, започело се са реализацијом пројекта "Превенција насиља и
дискриминације" који реализују Каја Крајиновић Васић, Ана Вуковић и Мирослав Тодоровић.
Едукације и радионице су део обавезних ваннаставник активности и укључује све ученике школе.
У наредном периоду фокус рада психолшке секције биће усмерен на припреми и пружању
подршке ученицима који учествфују на школском и Републипчком такмичењу и фестивалима.

ПРОЈЕКАТ „ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ДИСКРИМИНИАЦИЈЕ“
Балетској школи „Димитрије Парлић“ Панчево на конкурсу који је расписао Покрајински
секретаријат за спорт и омладину додељена су средства у износу од 130.000,00 динара.
Аутор пројекта МА психолог Каја Крајиновић Васић осмислила је низ
предавања који обухватају: основну едукацију о насиљу, друштвене мреже
на интернету и колико су ученици сигурни у безбедност чувања података
које свакодневно уносе, затим радионице на тему сајбер насиља, који су
видови дискриминације (препознавање дискриминације, модели
прихватљивог реаговања у дискриминаторним ситуацијама, како реаговати
и где потражити помоћ), рад на тему смањења предрасуда према младима
из осетљивих група, осмишљавање активности кроз хуманитарно деловање
према осетљивим и угроженим групама младих, едукација на тему
вршњачке толеранције, људских и мањинских права и слобода, превенција
и заштита против насиља и дискриминације у свим животним контекстима.
Предавања су се реализовала током 6 месеци почевши од друге половине јануара па све до
краја јуна 2016. године. Пројекат је био намењен ученицима основне и средње балетске школе који
су на овај начин сазнали и оснажили постојећа знања везана за превенцију насиља и
дискриминације.
Као асистент предавачу стручна помоћ је била поверена професору грађанског васпитања
Мирославу Тодоровићу – дипломираном филозофу.
Цео пројекат пратила је асистент за медијску подршку, професорка Ана Вуковић која је кроз
фотографије, кратке филмове, усмене и писане анкете постављала приказе на интернет презентацији
школе, FB и YOU TUBE страни школе.

Рад секције за народно певање
Певачка секција започела је са радом 2015/2016 године под руководством проф.Ане
Вуковић. Рад секције обухватио је заинтересоване ученике одсека народне игре. На двочасу једном
недељно ученици су учили и увежбавали вокални репертоар који су касније изводили на јавном
часу, концертима школе као индивидуалне нумере и у склопу игре.
Обухваћени су сегменти:
- подела гласова
- вокализе, вежбе дисања, интонација
- песме Книнске Крајине, Косова, Ниша, Врања, лесковца, Шумадије, Челарева
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3.4.

К о н ц е р т н а и ј а в н а д е л а т н о с т шк о л е

Поводом обележавања 37 година постојања балетског образовања у Панчеву а од тога 20
година самосталног рада, колектив и ученици школе припремили су два целовечерња концерта на
којима су се приказали сви ученици школе узраста од 4 до 18 година. Ученици школе који уче игру у
области класичног балета, савремене и народне игре приказали су програм у виду групних и
солистичких нумера а центар прославе је било извођење I, II и III чина балета „Дон Кихот“.
Сценографију за поменути део балета урадио је академски сликар Емил Сфера а преношење и
увежбавање прилагођене оригиналне кореографије урадиле су професорке Ружица Јовановић и
Наташа Тодовић.
Концерти су одржани у „Културном центру“ Панчева 8. (централни коцерт) и 10. децембра са
почетком у 18 часова. Концерт у Културном центру Зрењанина одржан 22. децембра где су као гости
учествовали ученици из Панчева ккоји су извели део из балета „Дон Кихот“ .

Годишњи концерти школе одржани су у културним центрима Панчева (2 концерта 7.
и 8. јуна) и Зрењанина (1 конецрт 16. јуна).
Јавни часови одржани су на крају првог (последње недеље децембра) и другог
полугодишта (пре или након годишњег испита главног предмета).

УЧЕШЋЕ НА КОНЦЕРТУ ПОВОДОМ ДАНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Бранко Радичевић“
Дана 23.03.2016. године ученици балетске школе, смера за народну игру, учествовали су као
гости на концерту у Културном центру, поводом дана школе “Бранко Радичевћ”
Ученици првог разреда представили су се кореографијом „Игре из Баната“
Ученици другог разреда представили су се кореографијом „Влашке игре“
Ученици трећег и четвртог разреда представили су се кореографијама „Лесковац“ и „Шумадија“.
Састанак са ученицима био је у 15 часова. Ученицима је подељена ношња и организована је
техничка проба на сцени. Након тога уследило је облачење, шминкање и прављење фризура.
Концерт је почео у 17 часова.
Са ученицима је био наставник народне игре Драган Мићић, наставница основа игара Каја
Крајновић-Васић и економ школе Слађана Николић. Наставник Кристијан Ђуђа био је задужен за
оркестар који је пратио ученике на сцени.
Понашање ученика током целог боравка у Културном центру и самог концерта је било
примерено као и однос ученик-наставник.
Комуникација и сарадња са запосленима Културног центра и наставницима школе „Бранко
Радичевић“ је била на задовољавајућем нивоу.
Наставница - Каја Крајиновић-Васић
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ТАКМИЧЕЊЕ БАЛЕТСКИХ СТУДИЈА У ШАПЦУ – „ЦЕНТАР ЗА ИГРУ“
У циљу презентације рада школе ради уписа ученика у средњу школу ученици школе су
наступили на такмичењу балетских студија у Шапцу 05.12.2015. године. Ученици основне школе
одсека класичан балет и народна игра наступили су у 24 нумере и освојили велики број награда.
3.5.

П ОС Е Т Е , Е К С К У Р З ИЈ Е , Р Е К Р Е А Т ИВ Н А Н А С Т А В А
ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА

Посета 60. сајму књига реализована је 30. октобра за ученике средње школе - 25 ученика и 7
наставника. Почасни гост сајма књига била је Русија. Школа је набавила књиге у вредности од 24.000
динара. Набављена је стручна литература, лектира за децу, класици и популарни наслови.
ПОСЕТА МУЗЕЈУ
ТЕМА: „ Панчево од давнина - 220 година занатства у Панчеву“ - 27.11.2015. У 10,15 Ч
У Народном музеју Панчево отворена је изложба поводом значајног јубилеја „220 година
занатства у Панчеву“ којом су обележени овогодишњи Дани европске баштине чија је тема „Стари и
традиционални занати – одржање и очување“.
Изложба приказује успон и стагнацију традиционалних заната у Панчеву који су својеврсни чувари
историје и традиције једне средине.
Експонати етнолошке збирке Народног музеја Панчево представљају полазну основу у проучавању
старих заната који карактеришу традиционална народна знања као одраз друштвено-историјских
прилика и вишевековне традиције народног живота у селу и граду.
Најимпозантнији експонат је „оковано стабло“ у које су нови мајстори закуцавали ексер након
успешно изведеног задатка.
Аутор изложбе је Александра Јаковљевић, кустос-етнолог Народног музеја Панчево
Посета је реализована у петак 27.11.2015.г. у времену од 10,15 до 11 часова.
Изложбу су посетили сви ученици средње школе у пратњи наставника историје Хома Марије која је
била задужена за реализацију посете, Керекеш Кларе, организатора посете, и наставнице Ковјанић
Татјане и Пезељ Ивана.
Изложба је веома интересантна и ученици су показали велико интересовање.
Направљена је заједничка фотографија која може бити постављена на сајт школе.
Организатор посете: Клара Керекеш; Задужен наставник: Хома Марија
ПОСЕТА НАЦИОНАЛНОМ АНСАМБЛУ „КОЛО“
Дана 07.03.2016. организована је посета концерту националног ансамбла „Коло“ у Београду у
установи културе Палилула. Захваљујући сарадњи са ,помоћником уметничког руководица „Кола“,
Владаном Животићем, школа је обезбедила 20 бесплатних улазница за наставнике школе и ученике
основне школе одсека за народну игру. Концерту је присуствовала директорка школе, 13 ученика и 6
наставника.
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На концерту упознали смо се са народном традицијом, а програм су пратиле игре и песме
из: Србије (кореограф Олга Сковран), Чобанско надигравање-тројно (кореограф Добривоје Путник),
Циганска војвођанска љубавна игра (кореограф Добривоје Путник), Игре Горње Пчиње (кореограф
Дејан Трифуновић), игре Старе Планине (кореограф Драгомир Вуковић), Влаха- Дубочке краљице
(кореограф Бора Талевски), Буњевачке игре, градске игре из Призрена и многе друге.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПРЕДСТАВИ
Ученици II2 су у суботу, 23.4. 2016. погледали представу „Врсте“ у режији и кореографији Јоване
Ракић Киселчић. Представа је одиграна у културном центру „Рекс“ у Београду, са почетком у 20ч.
Наставници који су такође одгледали представу: Милица Писић, Милица Илић и Александра
Малијар.
ИЗВЕШТАЈ О ПОХАЂАЊУ СЕМИНАРА
Ученице наше школе Александра Мрдић и Андријана Живанов (класа- Светлана Вучинић Стојић)
учествовале су на семинару класичног балета, који је организован 8.априла, 2016. у оквиру
„Београдског Фестивала за игру“ у просторијама „Националне фондације за игру“ у Београду.
Мастер клас је одржала Кејтлин Мекнурни, директорка компаније „Танц Луцерн“.
Час савремене игре је водио Зоран Марковић, балет мајстор, кореограф и добитник признања „Вип
позива“. Ученице које су биле на овој радионици су : Уна Балаж, Јелена Ђокић, Јелена Перенчевић и
Марија Седмаков (класа- Александра Малијар).
ПОСЕТА ПРЕДСТАВИ „БЕРАЧИЦЕ“, 11.4. 2016.
У Дворани „Аполо“ у Панчеву одиграна је представа „Берачице“, по мотивима слика Саве
Шумановића, коју су припремили студенти Института за игру. Ученици I и II разреда, са одсека
савремена игра су са наставницом Александром Малијар испратили представу.
Кореогрфи: Ивана Љујић (педагог савремене игре, кореограф и студент друге године Института за
уметничу игру), Ђурђија Јеленковић (студент прве године ИУИ), Јелена Сабљић (студент прве године
ИУИ), Јелена Стоисављвић и Тиха Целиншек (студенти друге године ИУИ), Мациеј Кузмински (Maciej
Kuzminsky - педагог савремене игре и кореограф), Саша Етимова (солиста Балета македонског театра
и кореограф, студент друге године ИУИ) и Александар Илић (кореограф и професор аудио визуелних
уметности ИУИ и први мастер кореографије у нашој земљи).
Извештај сачинила - Александра Малијар

Рекреативнанастава
ИЗВЕШТАЈИ НАСТАВНИКА О ИЗВОЂЕЊУ РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ
ДИВЧИБАРЕ 25.03- 01.04.2016.
ИЗВЕШТАЈ БР.1
Родитељски састанак пре одласка на Дивчибаре , а у вези са одласком на исте, одржан је 17. 03.2016
од 18,15 часова, где су родитељи упознати са планираним активностима које ће ученици имати, као
и правилима понашања, обавезама и осталим потребним информацијама.
Задужена сам била , заједно са колегиницом Ањом Петров за организацију и бригу око ученика
смештених у собама на анексу , тачније 4 собе, 24 ученика, као и учешће у организацији вечерњих
анимација, док је колегиница Ања уз исто имала и свој термин за вежбе за децу сваког дана од 18
часова, мада све колеге су радо помагале и радиле све што је требало да би сви ученици били
збринути и активни.
организација дана у Анексу:
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8,00 буђење ученика
8,30 пратња ученика на доручак
9,00-13,00 преглед соба, припрема за шетњу, шетња, игре на снегу првих три дана, потом игре у
природи због пролећног времена
13,30 пратња ученика на ручак
14,00-18,00 одмор, шетња, по повратку ужина, играње друштвених игара, игара по екипама,
разговори о темама прилагођених интересовањима и жељама ученика.
18,00 вежбе код наставнице Ање Петров
19,30 пратња ученика на вечеру
21,00 вечерње анимације по данима: журка, покажи шта знаш, маскенбал, шиз фриз, имитација,
пиџамијада
21,30 журка, тј дискотека за ученике, потом дохрана ученика у сарадњи са аниматором Миром
Крајиновић, спремање за спавање (помагање по потреби за туширање, прање коса, сушење косе..)
Лекарски преглед и терапију имале су две ученице из анекса.
Мишљења сам да је екскурзија ученика испунила све планирано и договорено, сарадња са колегама
је била добра, односи ученик- ученик, и ученик – наставник такође добри и за сваку похвалу.
Задужене наставнице, Теодора Ристић и Ања Петров

ИЗВЕШТАЈ БР.2
На основу извештаја плана рада Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево за школску 2015/2016
утврђени су:
Образовно-васпитни циљеви рекреативне наставе и то:
Упознавање ученика са настанком Дивчибара (одлазак: Црни врх, Kраљев сто, Видиковац, Голубац)
Постицање позитивних односа ученик – ученик и ученик-наставник и развијање
социјално-емоционалне сфере личности ученика и постицање позитивних односа на релацији
ученик-ученик и ученик-наставник (играње игре Занимљиве географије; балетске вежбе; вечерња
анимација (покажи шта знаш, пиџамијада, маскенбал, шиз фриз...).
Пре одласка на рекреативну наставну одржан је родитељски састанак на коме је присуствовало
већина родитеља, три наставника и аниматор рекреативне наставе. Родитељи су упознати са
правилима и обавезама ученика које су одређене Правилником о понашању ученика, запослених и
родитеља ученика и Правилником о извођењу екскурзије. Такође предочено им је које ће све
активности ученици имати током седам дана.
Сви родитељи дали су писмену сагласност за одлазак на рекреативну наставу а сви ученици обавили
су обавезни здравствени преглед у Школском диспанзерзу.
Лични извештај
Организација дана:
Буђење ученика у 7:30.
Прегледање соба и давање оцена за уредност собе
Пратња ученика на доручак
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
Одмор и припрема за шетњу
Шетња (игре на снегу када је било могућности)
Пратња ученика на ручак
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
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Шетња, одлазак до продавнице, на пијацу
Играње „Занимљиве географије“
Слободно време ученика
Пратња ученика на вечеру
Пратња ученика на докторски преглед (контролу за ученике који су имали терапију)
Вечерња анимација ученика
Вечерња журка
Дохрана ученика (намази) у сарадњи са аниматором
Спремање ученика за спавање (помоћ прање косе; сушење; савети о одржавању личне
хигијене...)
*током једног поподнева ораганизована је групна посета ресторану „Пепа“ где су ученици
пили топлу чоколаду и јели палачинке.
Боравак на првом спрату Дечијег одмаралишта на Дивчибарима где сам била задужена за 24
ученика, заједно са аниматором Мирјаном Крајиновић –Сакан.
Једна од ученица напустила је одмаралиште због сумње на упалу слепог црева, док су два ученика
превезена за Панчево због високе температуре и вирозе. Још 6 ученика тражило је консултацију
лекара, углавном због упаљеног грла. Остали ученици били су здрави све дане боравка.
Сматрам да је садржај рекреативне наставе остварен у потпуности. Понашање ученика за које сам
била задужена је било примерено и као и однос ученик-наставник.
Са колегама имала сам добру комуникацију и сарадњу.
Родитељски састанак за родитељима ученика другог разреда за народну игру (за које сам била
задужена на Дивчибарима и којима сам разредни старешина) заказан је за четвртак 07.04.2016. у 18
часова. Између осталог тачка дневног реда биће и изношење извештаја о реализацији екскурзије.
Наставница, МА дипл. психолог Каја Крајиновић-Васић

ИЗВЕШТАЈ бр.3
На основу плана рада Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево за школску 2015/2016 утврђени
су:
1. Образовно васпитни циљеви рекреативне наставе
- Упознавање ученика са настанком Дивчибара
- Развијање социјално-емоционалне сфере личности ученика и
постицање позитивних односа на релацији ученик-ученик и ученик-наставник
2. Задаци и садржај екскурзије
- Упознавање ученика са настанком Дивчибара
- Одлазак:Црни врх, Kраљев сто, Видиковац, Голубац
- Постицање позитивних односа ученик – ученик и ученик-наставник
- Увежбавање кореографија наставнице Ање Петров.
- Слободне кореографије-анимација ученика
- Анимирање ученика:Шиз фриз,Покажи шта знаш, Манекенство, Мистер и мис
Дивчибара,Маскембал.
У предвиђеном року сакупљена је писмена сагласност родитеља ученика на нивоу првог ,
другог,тречег и четвртог разреда више од 60 % укупног броја ученика што је у складу са
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Правилником о извођењу екскурзије –рекреативне наставе која је организована у периоду од
25.03.-01-04-2016За носиоце припреме и извођење плана и програма путовања су( према Годишњем плану)
одређени: Крајиновић Сакан Каја, Ристић Теодора, Ања Петров. Вођа пута је Крајиновић Сакан
Мирјана. Директор је у оквиру припреме рекреативне наставе донео решење ( за носиоце
извођења и стручног вођу пута) којима се одређује њихове обавезе за време извошење
рекреативне наставе.
Пре пута у оквиру припреме за рекреативну наставу упознати су ученици са њиховим правима и
обавезама које су одређене Правилником о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и
Правилник о извођењу екскурзије и ученици као и њихови родитељи потписом на сагласност...
потврдили да су им та правила позната и да ће их се придржавати.
Одласком на рекреативну наставу у понуђеном термину омогучила је Град
Панчево преко Дирекције-Панчева.
У договору са Дирекцијом обезбеђено је да на рекреативну наставу крене и лекар-педијатар( који
је сво време био присутан као и медицински брат).
17-ро деце тражило је лекарску интервенцију приликом боравка на Дивчибарима. Три ученика је
упучена за Панчево због високе температуре.
Планирано је да на пут крене 54путника и 3 наставника.
На пут је кренуло 49 ученика и 3 наставника + аниматор.
Враћен новац ученицима који нису ишли на Дивчибаре:
Стојановић Страхињи, Јанковић Невени ,Вишекруна Луки, Милосављевић Маји, Зарић Матеји.
Из одмаралишта се вратили кући пре планиран повратка:
- троје деце због болести ( платиче само обрачунате дане боравка на Дивчибарима)
- једна ученице( Миоков Миона) напустила раније рекреативну наставу( обрачуначе јој се дани
боравка на Дивчибарима)
Након добијеног рачуна од стране Дирекције приступиће се повраћају новца за ученике који су
напустили раније одмаралиште на Дивчибарима.
Оцена рекреативне наставе
Садржај рекреативне наставе је остварен у потпуности. Понашање ученика је у највећој мери било
добро.Први разред се прилагођавао..одвојеност од родтиеља.
Наставници су међусобно добро сарађивали ,извршавали су све своје обавезе ,посебно дежурство
ноћу.
На основу рекреативне наставе су ученици обогатили своје знање,развили љубав према
природним лепотама. Повезали су теорију и праксу . Показали су другарство и успоставили
непосреднији однос како међусобно,тако и са
талентима који су била у одмаралишту.
Рекреативна настава у периоду од 25.03.до 01.04. 2016.године успешно обављена.
Kрајиновић Сакан Мирјана
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IV.

ОР Г А Н ИЗ А ЦИЈ А ОБ Р А З ОВ Н О – В А С П ИТ Н ОГ Р А ДА ШК ОЛ Е
4.1. БРОЈНО СТАЊЕ ПОЧЕТАК / КРАЈ ШК.ГОД. - ОШ
KЛАСИЧАН БАЛЕТ и НАРОДНА ИГРА

Одељење

I 1
I 2
I 3 Алиб.
I 4 Зрењ.
I 5 НИ Панч.
I 6 НИ Пан.
II 1
II 2
II 3 Алиб.
II 4 Зрењ
II 5 НИ Панч
II 6 НИ Алиб.
III 1
III 2
III 3 НИ
Алибун.
III
III
Зрењ.
III 3 NI
Панчево
IV 1
IV 2
Зрењан.
IV 3НИ
Панчево
IV 4 НИ
Алибун.

Одељенски
старешина

Бучевац
Светлана
Петров Ања
Дрљан Ђорђе
Фелбапов Сања
Ђуђа Кристјан
Каја Крајиновић
Сакан
Николић
Љубиша
Милинковић
Катарина
Дрљан Ђорђе
Бошњак
Бранислава
Крајиновић
Сакан Каја
Ђуђа Кристијан
Бучевац
Светлана
Милинковић
Катарина
Мићић Д.

Број
уписаних
ученика
8

Исписани ученици,
Нису приступили испиту
или нису положили
контролни испит
2

Обнављају разред;
Убрзано
напредовање
-

Број ученика
који су
завршили
разред
6

12
9
9
16
16

1
5
2
4
8

-

11
4
7
12
8

9

-

-

9

7

-

1

6

10
9

1
1

-

9
8

12

1

-

11

13
9

2
4

-

11
5

11

1

1

9

10

2

-

8

Николић
Љубиша
Бошњак
Бранислава
Вуковић Ана

2

-

1

1

7

1

1

5

9

3

-

6

Николић
Љубиша
Бошњак
Бранислава
Вуковић Ана

12

1

2

9

4

-

2

2

4

-

-

4

Мићић Драган

10

3

-

7

208

42

8

158

Укупно
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Обнављају разред, због млађег узраста 7 ученица са одсека класичан балет:
Димитријевић Николета IV 1 дел.бр. 792 /01.06.2016.
Миоков Миона IV 1 дел.бр-. 793/01.06.2016.
Драгојловић Наталија II 2 дел.бр. 983/15.06.2016.
Врачевић Анђелија III 3 дел.бр. 982/15.06.2016.
Миљуш Данијела IV 2 Зрењанин дел.бр. 720/23.05.2016. и 806/01.06.2016.
Мучалов Марина IV 2 Зрењанин дел.бр. 721/23.05.2016.
Тапавички Вања – Зрењанин III разред дел.бр. 1159/27.06.2016.
Убрзано напредовање , 2 ученице:
Латковић Маријета – класичан балет
Чока Астина – народна игра

4.2.
Одељење

I 1
I 2
I 3 Алиб.
I 4 Зрењ.
I 5 НИ
Панчево
I 6 НИ Пан.

Успех ученика ОШ на крају школске 2015/2016.
Одељенски старешина

Одличан
успех

Добар
успех

Број
ученика који
су завршили
разред

Бучевац Светлана
Петров Ања
Дрљан Ђорђе
Фелбапов Сања
Ђуђа Кристјан

описно
Описно
Описно
Описно
Описно

Описно
Описно
Описно
Описно
Описно

Описно
Описно
Описно
Описно
Описно

6
11
4
7
12

Каја Крајиновић Сакан

Описно

Описно

описно

8

укупно

Одељење

Врло добар
успех

48
Одељенски старешина

Одличан
успех

Први разреди-укупно
II 1
Николић Љубиша
II 2
Милинковић Катарина
II 3 Ал
Дрљан Ђорђе
II 4 Зрењ
Бошњак Бранислава
II 5 НИ Панч
Крајиновић Сакан Каја
II 6 НИ Алибунар
Ђуђа Кристјан
III 1
Бучевац Светлана
III 2
Милинковић Катарина
III 3 НИ Ал
Мићић Д.
III
Николић Љубиша
III –Зрењ.
Бошњак Бранислава
III 3 NI Панчево
Вуковић Ана
IV 1
Николић Љубиша
IV 2 Зр
Бошњак Бранислава
IV 3 НИ Пво
Вуковић Ана
IV 4 НИ Алибунар
Мићић Драган
СВЕ УКУПНО
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Врло добар
успех

Добар
успех

Број ученика који су
завршили разред

6
5
7
8
11
7
3
7
5
1
2
3
4
4
7

3
1
2
3
2
2
3
2
3
4
2
-

1
1
1
-

48
9
6
9
8
11
11
5
9
8
1
5
6
9
2
4
7

80

27

3

158

KЛАСИЧАН БАЛЕТ и НАРОДНА ИГРА основна школа
Оде
љењ
е

Одељенски
старешина

Број
упис.
ученика

Бројно стање ученика на крају школске године, завршило разред, исписани
ученици,
Успех ученик на крају шк.године

I1

Бучевац
Светлана

8

I2

Петров Ања

11+ 1

Завршило разред 6 ученика.
-Исписана Попов Данијела, молбом родитеља дел.бр. 374 од 05.10.2015.
-Вуковић Мајда, родитељи се и после више усмених позива и упућеног дописа
нису одазвали да оправдају часове, тако да је констатовано, на VII седници
Наставничког већа 08.04.2016., да ученица више није заинтересована за похађање
наставе и проглашава се исписаном
-Успех ученика: веома успешна 4 ученика и 2 задовољавајућа ученика.
Завршило разред 11 ученика.
-Теодора Величковска -Није приступила полагању накнадног контролног испита,
који је за њу био заказан 26.01.2016. и сматра се да је одустала од даљег
школовања.Констатовано на VII седници Наставничког већа 08.04.2016.

I 3
Алиб.

Дрљан
Ђорђе

9

I4
Зрењ
.
I5
НИ
Панч
ево
I6
НИ
Панч
ево

Фелбапов
Сања

9

Ђуђа
Кристјан

16

Каја
Крајиновић

14+2

II 1

Николић
Љубиша
Милинковић
Катарина
Дрљан
Ђорђе

9

Бошњак
Бранислава

9

Крајиновић
Сакан Каја

12

Ђуђа
Кристијан

13

II 2

II 3
АлиБун.
II 4
Зрењ
II 5
НИ
Панч
II 6
НИ
Алиб
унар

7

10

Завршило разред 4 ученика.
Нису приступили полагању контролног испита(због финансијских проблема) и
сматрају се исписаним:Николић Сара, Николић Лара, Петров Вања, Чорлија Ива и
Чорлија Сара.
Завршило разред:7 ученика. Веома успешни 5 ученика и 2 успешне ученице.
-Нису приступили контролном испиту: Жанета Задунајски и Граор Љиљана.
Завршило разред 12 ученика.
-Божовић Михајло исписан молбом родитеља дел.бр. 1047/21.06.2016.
-Нису приступили годишњем испиту и не желе да полажу у августовском року:
Јаковљевић Маја, Пауновић Мића и Миљковић Милица
Завршило разред 8 ученика.
-Нису приступили полагању контролног испита: Фишер Алиса, Миливојевић
Стеван, Мрдић Новак, Петровић Сандра, Петровић Тамара.
-Аћа Тијана,није приступила годишњем испиту због пријемног испит за класичан
балет, средња школа.
-Ника Уна и Ника Хелен нису приступили годишњем испиту.
Завршило разред 9 ученика. Успех: одличних 6 и врло добрих 3 ученика, просек
одличан (4,50).
Завршило разред 6 ученика. Успех: одличних- 5 и врло добар-1 ученик, просек
одељења врло добар (4,17).
-Обнавља разред Драгојловић Наталија
Завршило разред 9 ученика. Успех: одличних 7 и врло добрих 2 ученика. Просек
одељења одличан (4,61).
Није приступио годишњем испиту – Ћирјанић Ђорђе
Завршило 8 ученика. Успех: Одличних 8 ученика.
Просек одељења одличан (4,93).
Михајлов Милица исписана из здравствених разлога, дел.бр. 1160/27.06.2016
Завршило разред 11 ученика. Успех: одличних 11 ученика, просек одељења
одличан (4,63).
-Ковач Андријана није приступила годишњем испиту.
Завршило разред 11 ученика. Успех: одличних 7, врло добрих 3 и добрих 1
ученик. Просек одељења врло добар (4,36)
Исписани Стефановић Андреа и Велиновић Јелена, по службеној белешци дел.бр.
853 од 21.12.2015.
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III 1

Бучевац
Светлана

9

III 2

Милинковић
Катарина

9+2

III 3
НИ
Алиб
ун

Мићић Д.

10

III

Николић
Љубиша
Бошњак
Бранислава

2

III 3
NI
Панч
ево

Вуковић
Ана

9

IV 1

Николић
Љубиша

11+1

III –
Зрењ
.

7

Завршило разред 5 ученика. Успех: одличних 3 и врло добрих 2 ученика, просек
одељења одличан (4,50).
-Исписана Кара Милица дел.бр. 849 од 18.12.2015.
- Казаков Јована и Крајњан Дарио на захтев родитеља и решењем директора
дел.бр. 303 и 304 од 22.09.2015. пребачени у одељење III 2.
-Андреа Јовановић исписана дел. Бр. 353 од 21.03.2016.
Завршило разред 9 ученика. Успех: одличних 7 и врло добрих 2 ученика. Просек
одељења ОДЛИЧАН (4,77)
- Казаков Јована и Крајњан Дарио на захтев родитеља и решењем директора
дел.бр. 303 и 304 од 22.09.2015. пребачени из одељења III 1.
-Латковић Маријета, положила је испите за убрзано напредовање са успехом
одличан (4,66) 19.12.2015. Завршила IVразред у класи Николић Љубише.
- Драговић Теодора, родитељи се и после више усмених позива и упућеног дописа
нису одазвали да оправдају часове, тако да је констатовано да ученица више није
заинтересована за похађање наставе и проглашава се исписаном са VII
Наставничким већем 08.04.2016
Завршило разред у јунском року 6 ученика. Успех : Одличних 5 и врло добар 1
ученик. Полагали разредне испите из основе игре (дел.бр. 554/13.05.2016): Болић
Тамара, Момиров Милица и Рајин Даница.
-Полажили у августовском року -разредни испит из основе игре –
Белић Реља и Јовичевић Марко
-Исписани ученици :Грујић Николија и Јоновић Јасна(службена белешка дел.бр.
853 од 21.12.2015.)
Коначан успех ученика, после августовског испитног рока:
Завршило разред 8 ученика.
Успех ученика: одличниг 5 и врло добрих 3.
Просек одељења: ОДЛИЧАН 4,58Завршила разред 1 ученица. Успех – одличан. Просек одељења
Обнавља разред Врачевић Анђелија дел.бр.982 од 15.06.2016.
Завршило разред 5 ученика. Успех: одличних 2, врло добрих – 2 и добар -1
ученик. Просек одељења врло добар (4,12)
– Тамара Трапарић – није приступила полагању испита
-Обнавња разред Тапавички Вања – дел.бр. 1159/27.06.2016.
Завршило разред 6 ученика. Успех: одличних 3 и врло добрих – 3 ученика.
Просек одељења врло добар (4,49)
– исписана Милошевић Светлана дел.бр. 651 од 23.11.2015.
Нису приступили полагању годишњег испита: Гарчевић Миљана и Митић Милица.
Завршила у краћем року –Чока А
Уписано 11 ученика на почетку шк.године,
од другог полугодишта, после убрзаног напредовања, уписана Латковић
Маријета, Укупно 12 ученика. Није приступила полагању годишњих испита и
сматра се исписаном – Катарина Зема
Обнављају разред, због млађег узраста 2 ученика: Димитријевић Николета и
Миоков Миона
Завршило разред: 9 ученика
Вученовић Теодора – врло добар 4,20
Милосављевић Маја – добар 3,40
Мићић Страхиња – одличан 4,60
Николић Наталија- врло добар 3,80
Перић Теодора- одличан 4,60
Ристић Миа – одличан 5,00
Трајчић Анђела – одличан 4,60
Цветковић Ања – врло добар 4,00
Латковић Маријета-врло добар 4,40
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IV 2
Зрењ
анин

Бошњак
Бранислава

4

IV 3
НИ
Панч
ево

Вуковић
Ана

4

IV 4
НИ
Алиб.

Мићић
Драган

10

Уписано 4 ученика
Обнављају разред – Марина Мучалов и Данијела Миљуш
Завршило разред: 2 ученика
Јована Јелић – врло добар 4,25
Ана Симовић – врлодобар 3,50
Просек одељења врло добар 3,87
Уписано 4 ученика
Завршило разред 4 ученика:
-Теодора Сабол – одличан 5,00
-Пејдановић Милица - одличан 5,00
-Милановић Лидија- одличан 5,00
-Новаков Сања - одличан 5,00
Уписано 10 ученика. Исписани ученици : Марган Душан, Јоновић Лучијан Филип
и Жебељан Александар. Завршило разред: 7 ученика.
Успех ученика: одличних 7 ученика.

4.3. БРОЈНО СТАЊЕ ПОЧЕТАК / КРАЈ ШК.ГОД.
СРЕДЊА ШКОЛА
Разред и
одељење

Одељенски
старешина

I 1 СШ клас.
балет
I 2 СШ
саврем.
игра
II 1 СШ
клас. Балет
II 2 СШ
саврем.
Игра
IV 1 СШ
класичан
балет
IV 2 СШ
савр. игра
УКУПНО

Малијар
Александра
Малијар
Александра

5

-

2

3

6

2

-

4

Тодоровић
Мирослав
Тодоровић
Мирослав

3

-

-

3

5

1

-

4

3

-

-

3

3

-

-

3

25

3

2

20

Пезељ Ивана

Пезељ Ивана

Број
уписаних
ученика

Исписани ученици,
Прешли у другу
школу
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Прешли на
ванредно
школовање

Број ученика који су
завршили разред

4.4. УСПЕХ УЧЕНИКА КРАЈ ШК. 2015/16 - СШ
Разред

Одељенски
старешина

I 1 СШ класичан балет

Малијар
Александра
Малијар
Александра

I 2 СШ савремена
игра
II 1 СШ класичан балет
II 2 СШ савремена
игра
IV 1 СШ класичан балет
IV 2 СШ савр. игра

УКУПНО
I1
клас.
Бал

Малијар
Александра

I2
савр.
Игра

Малијар
Александра

II 1
клас.

Тодоровић
Мирослав

II 2
савр.
игра

Тодоровић
Мирослав

IV 1
СШ
класи
чан
балет
IV 2
СШ
савр.
игра

Пезељ
Ивана

Пезељ
Ивана

Тодоровић
Мирослав
Тодоровић
Мирослав
Пезељ Ивана
Пезељ Ивана

Одли
чан
успех
-

Врло
добар
успех
3

2

Добар
успех

Преведен
ученик

Број ученика који
су завршили разред

-

-

3

2

-

-

4

3

-

-

-

3

2

1

-

4

2
-

1

1
2

Бугарин
Анђела
-

9

7

3

1

20

3
3

-Уписано 5 ученика. Завршило разред 3 ученика. Успех ученика- врло добри -3 ученице
Ђукић Катарина – врло добар 3,92
Радосављевић Јована - врло добар 4,08
Стојановић Ана – врло добар 3,92
-Баралић Мина исписана молбом родитеља дел.бр. 440 од 14.10.2015. (ученица је прешла на ванредно
школовање, због школовања у Љубљани).
-Јанковић Ивона –прешла на ванредно школовање (дел.бр. 4/12.01.2016.)
-Уписано 6 ученика. Завршило разред 4 ученика, успех: одличних 2 и врлодобрих 2 ученика, просек
одељења врло добар ( 4,38).
-Пријовић Катарина, исписана дел.бр. 439 од 08.04.2016. због похађања друге средње школе.
-Тепшић Неда – исписана дел.бр. 1334 од 09.08.2016.
Уписано 3 ученика. Завршило разред 3 ученика, успех: одличних 3 ученика, просек одељења одличан
(4,95)
Живанов Андријана – одличан (4,85)
Мрдић Александра – одличан (5,00)
Павела Бланка – одличан (5,00)
-Уписано 5 ученика. Стање 4 ученика.
-за Бугарин Анђелу која је редован ученик Гимназије „Урош Предић“, накнадно ће бити утврђен општи
успех, након признавања оцена из општеобразовних предмета.
- Завршило разред 3 ученице, успех одличних 2 и врло добар 1 ученик, просек одељења одличан (4,63)
1. Попов Нина –одличан (5,00)
2. Веселиновић Милица одличан (4,61)
3. Крстевска Сара -врло добар (4,30)
-Исписана - Милица Мучибабић, одобрена молба за испис (дел.бр. 70 од 04.09.2016.), јер се ученица
пребацила у Балетску школу Нови Сад, констатовано на другој седници Наставничког већа 12.10.2015.
Уписано 3 ученика. Завршило разред : 3 ученика:
Алексић Ања- одличан 5,00
Чакалић Бојана – одличан 5,00
Џехверовић Теодора – добар 3,40
Успех одељења – врло добар 4,46
Уписано 3 ученика. Завршило разред 3 ученика:
Дојчиновић Емилија – добар 2,53 ( владање- добар 3)
Ћустић Алесија – добар 2,60 ( владање – добар 3)
Здравковић Стефан –врло добар 3,56 (владање примерно 5)

Податке о ученицима припремила Нада Крстуловић
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Ученик генерације за основну школу је ТЕОДОРА САБОЛ
Ученик генерације и добитник Вукове дипломе за средњу школу је АЊА АЛЕКСИЋ

ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ ПРИНЦЕЗЕ ЈЕЛИСАВЕТЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ СУ:
ЗА 2014/2015 – Маја Стојаков
ЗА 2015/2016 – Ања Алексић
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4.5.

Е В И Д Е Н Ц И Ј А ОД Р ЖА Н ИХ ИС П ИТ А

Укупан број одржаних испита у шк 2015/2016. години је: 198
основна школа – 102 испита
БРОЈ ИСПИТА
ВРСТА ИСПИТА
редовни
Контролни испит
Годишњи испити
Разредни
Пријемни испит за упис у основну школу
Пријемни испит за упис у средњу школу
УКУПНО

ванредни
6
34
6
10
2
58

6
32
/
6
/
44

средња школа – 96 испита
ВРСТА ИСПИТА

БРОЈ ИСПИТА
редовни

Разредни испит
Годишњи испит
Испити за завршавање школовања у краћем року
Матурски испит
УКУПНО

ванредни
21
23
/
4
48

1
18
26
3
48

Д И П Л ОМС К И И С П И Т У Ч Е Н И К А С Р Е Д ЊЕ Б А Л Е Т С К Е ШК ОЛ Е

Дипломски испити ученика средње школе одржани су у великој сали зграде у Димитрија Туцовића:
11,00 часова - класичан балет, класа балетског педагога Ивана Пезељ
13,00 часова – савремена игра, класа балетског педагога Александре Малијар
Клавирска пратња професори: Миона Барбул, Милица Илић
Матурским испитима присуствовали су наставници, родитељи ученика и ђаци школе.
Испитни одбор су чинили: Ристић Теодора - председник Испитног одбора, Вуковић Ана - заменик
председника, Крстуловић Нада - секретар, Наташа Тодовић - председник испитне комисије за
класичан балет, Катарина Милинковић - председник испитне комисије за савремену игру.
Ученици ко ји су дипломирали:
КЛАСА ИВАНЕ ПЕЗЕЉ
1.Ања Алексић
2. Бојана
3. Теодора Џехверовић
ванредно Исидора Марковић

КЛАСА АЛЕКСАНДРЕ МАЛИЈАР
1. Здравковић Стефан
2. Ема Дојчиновић
3. Алесија Ћустић
ванредно Маја Голубовић
ванредно Милица Писић

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ
Школа је радила у три смене и то:
Основна школа – пре подне /од 8,00 до 12,15/ и после подне /13,30 до 17,30/
Припремни разред и балетско забавиште – после подне /од 17,30 до 19,45/
Средња школа – пре и после подне стручни предмети; у међу смени општеобразовни предмети
Додатна настава – сваки дан након завршетка редовне наставе и у термину од 17,00 – 20,30 увече.
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4.6. ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА
ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

УКУПНО

3.583
2.767
6.350

451
57
508

4.034
2.824
6.858

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
УКУПНО
СВЕ УКУПНО ИЗОСТАНАКА

6.858 изостанака
4.7.

П Р И Ј Е МН И ИС П И Т

На пријемни испит за упис у први разред средње школе пријавило се 20 кандидата. Од тога, за
класичан балет 9 кандидата, за савремену игру 11 кандидата. Пре пријемног испита одржани су
диференцијални испити а затим и седмодневне припреме за пријемни испит. Испити су одржани
02. јуна за класичан балет и 03. јуна за савремену игру. Вежбе за класичан балет водила је Ања
Петров, вежбе за савремену игру водила је Александра Малијар.
Пријемни испит су положили следећи кандитати:
БР.

Об р а з о в н и п р о фи л – и г р а ч
к лас ичног ба лет а

БР.

о б р а з о в н и п р о фи л - и г р а ч
с а в р е ме н е и г р е

1
2
3
4
5
6
ван
ван

Аја Јанковић
Ненад Иванковић
Тијана Аћа
Анђела Трајчић
Миа Ристић
Страхиња Мићић
Јелена Ђокић
Никола Кораћ

1
2
3
4
5
6
ван.
ван.

Сара Павловски
Јована Шеловић
Теодора Перић
Миљана Гарчевић
Ања Станкић
Лидија Милановић
/
/

Пријемни испити за упис у први разред основне школе одржани су у Панчеву, Зрењанину и
Алибунару у мајском, јунском и августовском року. Наставници школе ангажовали су се у
мајској промоцији рада школе која је реализована по основним школама. И поред овог вида
налажења ученика, највећи број уписане деце је из припремних разрреда наше школе.
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СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

V.

Р А Д С Т Р У Ч Н И Х ОР Г А Н А ШК ОЛ Е

5.1.

ИЗ В Е ШТ А Ј ДИ Р Е К Т ОР А ШК ОЛ Е

опис послова
припрема података за ЦЕНУС-образац
статистички извештаји
превоз и плата запослених
организација штимовања и одржавања клавира
рад на документацији са секретаром школе (решења о педагошкој норми,
коефицијенту)
усвајање годишњих извештаја и годишњих планова рада школе, извештаја о раду
директора
седнице школског одбора, савета родитеља и наставничког већа
рад на плану програма стручног усавршавања наставника
педагошки колегијум
Припрема прославе рођења Димитрија Парлића и освежење матичне зграде
Набавка опреме за просторије у згради Д.Туцовића
Гостовање на локалној телевизији
Рад на против пожарној заштити
Рад са лицима задуженим за контролу забране дуванског дима
седнице наставничког већа, школског иодбора и савта родитеља (припрема
материјала, извештаја)
статистички извештаји за Покрајински секретаријат
организација одласка на Сајам књига
рад на докумкентацији припремљеност установе за шк.2014/15.
Посета часовима наставе
Семинар за писање пројеката Фондови Европске уније
Писање пројекта на конкурс "Таленти" за опрему (балетске пачке)
Писање елабората за нови образовни профил играч народне игре на адреси
Д.Туцовића бр2
рад на припреми концерта за дан школе
састављање потребних уџбеника за основну и средњу школу (по предметима) и
достава података ЗМБШС и Министарству просвете
Предлози за Правилник о финансирању основних и средњих уметничких школа:
ЗМБШС
Предлог за допуну Правилника о врсти стручне спреме за корепетицију народне игре:
министар просвете
Сарадња са Институтом за уметничку игру Београд (одлазак наставника на "отворени
час"
седница наставничког већа, стручних већа, школског одбора
рад са просветном инспекцијом
пријава на конкурс за Таленте 2014. (награђени ученици на републичком и
међународном такмичењу у 2014 години)
Посета часовима наставе.
Рад са кројачко шнајдерским одељењем (костими за "Дон Кихота")
Сарадња са "Колом" (позајмљивање градске ношње, уговарање гратис посете
концерту "Кола")
Рад на пројекту "Превенција насиља и дискриминације" са аутором и члановима тима
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ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

Педагошки колегијум
реализација концерта и прославе за Дан школе у Панчеву и ИО у Зрењанину
рад на извештајима за прво полугодиште
организација пописих комисија – рад
припрема буџета за 2015.
припрема плана јавних набавки
планирање броја ученика за упис у први разред средње школе
контролни испити првих разреда
децембарски испитни рок
рад на самовредновању рада школе
Припреме за прославу школске славе Св.Сава
Припрема података за Финансијски извештај 2015 и финансијски план за 2016
припрема седнице школског одбора
педагошки колегијум
набављање понуда за куповину балетског пода и народне ношње
набавка материјала за костиме
планови за мастер клас класичног балета и савремене игре (анкете за ученике)
слање захтева за полагање лиценце наставника који су положили приправнички испит
Рекреативна настава на Дивчибарима (анкета ученика и рад на организацији одласка)
седница школског одбора
рад на припреми школског, републичког такмичења и фестивала БШС
рад на пројектима расписаним од стране Покрајинског секретаријата за образовање
(опрема, активан летњи распуст, међунационална толеранција)
захтеви за спонзорство награда за републичко такмичење, информатичку учионицу и
фолклорне костиме (фондација Ђоковић, Телеком, Теленор и ВИП)
Покрајински секретаријат за спорт и омладину, захтев за средства (подрумски
прозори и врата)
организација и реализација школског такмичења
финалне припреме републичког такмичења (комплетна реализација такмичења)
сарадња са ЗМБШС везана за РТ
дератизација подрумских сала
организовање семинара стручног усавршавања
завршавање верификације образовног профила играч народне игре, добијање
решења
рад на набавци стручне литературе за одсек народне игре
контрола евиденције дневника
Реализација РТ 2016 (трајање такмичења 3 дана)
Припреме организације Фестивала балетских школа Србије
организација Мастер класа класичног балета и савремене игре
Организација припремних часова за полагање диференцијалних испита за упис у први
разред СШ
Рад са Центром за социјални рад
Посета концерту "Кола" у Установи културе "Палилула"
обилазак редовне наставе
сарадња са Ђачким парламентом у поступку предлога уџбеника и изборнихфакултативних предмета
рад на веб ЦЕНУСУ
сарадња са донатором књига за школсу библиотеку од стране господина Владе
Мићуновића
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МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

Реализација Фестивала балетских школа Србије
Реализација дипломских испита ОШ и СШ
израда решења за матурске и испитне комисије
организација доласка екстерних чланова комисије за пријемни испит у средњу школу
рад на пројектној документацији по одобреним конкурсима
рад на самовредновању рада школе
организовање промоције школе по основним школама Панчева ради уписа у први
разред основне школе
рад на санацији крова од штете која је настала услед елементарне непогоде (град)
план за набавку намештаја у ИО Зрењанин и за шефа рачуноводства
припрема реализације набавке опреме по одбреном конкурсу
рад са Институтом за уметничку игру за Летњи камп у Врању
Обезбеђивање сердстава за превоз ученика на међународно такмичње у Загребу
Рад са народном банком Србије ради исплате дневница
Сарадња са УБУХ ради смештаја ученика и наставника за време такмичења у Загребу
пријемни испит за упис у основну и средњу школу
рад на штампању-издавању сведочанстава и дилопма ученика СШ
Годишњи концерти школе (у Панчеву и Зрењанину)
Годишњи испити за ученике од 1 до 3 разреда - јунски испитни рок
рад на решењима о годишњем одмору
рад на ВЕБ ЦЕНУСУ
рад на формирању сопственог рачуноводства школе: раздруживање из УШ"Михајло
Пупин"
техничка припрема школе за шк.2016/17. годину (кречење матичне зграде, пренос
оопреме у ИО у Зрењанину, набавка педагошких евиденција за нову школку годину :
дневници, планови, књижице, обрасци матичне књиге, књига дежурства и др.
слање података Школској управи о технолошким вишковима
контрола педагошких евиденција (дневници ВОР, ВНА, записници са испита, матичне
књиге)
рад на документацији ванредних ученика средње школе
годишњи одмор
рад на распореду часова
рад на извештају о раду школе и припрема Годишњег плана рада за следећу
шк.годину
поновљен пријемни испит за основну школу,августовски испитни рок, седница
наставничког већа
рад на ВЕБ ЦЕНУСУ

Током сваког месеца редован рад на следећој документацији:
- превоз запослених (требовање месечних карата, листа трошкова превоза - новчана накнада)
- радна листа запослених (први део и корекције у другом делу), захтев за средства боловања
- организовање замене одсутних радника
- исплата јубиларних награда
- материјални трошкови за текући месец
- евиденција рачуна у стручном програму уз праћење финасијског плана
- рад са ТИМОВИМА школе
- рад са медијима кроз писање чланака за Панчевац, слање података за објаву на веб страни школе,
РТ Панчево
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5.2.

ИЗ В Е ШТ А Ј С Е К Р Е Т А Р А ШК ОЛ Е

Правилници израђени и усвојени у шк.2015/16. години:
1. Правилника о раду
2. Програма заштите ученика од насиља
3. Правилника о допунама правило понашања БШ „Д.Парлић“
4. Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања
5. Правилника о ванредним ученицима
Редовни послови током године:
- континуирано праћење и усклађивање пословања школе са законом,
његовим изменама и допунама,
- израда нацрта и предлога нормативних аката, у складу са Законом о
изменама и допунама Закона о раду,
- давање стручног мишљења органима школе,
- техничка припрема седница Школског одбора и вођење записника са
истих,
- стручно-техничка обрада захтева за накнаду средстава Школској управи,
- стручни и административни послови израде решења из радног односа,
- стручни и административни послови везани за израду разних уговора,
- заступање и представљање школе пред судским, државним и другим
органима (по овлашћењу директора),
- стручни и административни послови за израду јединствених показатеља
за потребе народне одбране,
- стручни и административни послови у спровођењу поступка јавне
набавке,
- стручни и административни послови пријаве и одјаве запослених на
социјално осигурање,
- стручни и административни послови у вези попуњавања радних
књижица,
- израда радне листе запослених,
- стручни и административни послови за објављивање конкурса и других
одлука надлежних органа,
- стручни и административни послови вођења дисциплинског поступка
против запослених и ученика,
- вођење разних евиденција запослених (присуство и одсуство, долазак и
одлазак са посла и сл.),
- организација посла, сарадња и надзор над радом административнотехничког и помоћног особља,
- свакодневна сарадња и комуникација са рачуноводственом службом у
домену обрачуна и исплате зарад, накнада зарада и других примања
запослених,
- стручно усавршавање и развијање свестране сарадње са институцијама у
пословима из домена правних и нормативно-правних послова,
- стручни и административни послови прибављања разних мишљења
надлежних министарстава,
- вођење и стално ажурирање персоналног досијеа запослених,
- давање стручног мишљења свим запосленима у школи везано за њихова
права, обавезе и одговорности из радног односа,
- послови набавке хигијенских, заштитних и осталих материјално-техн.
средстава школе,
- стручни и административни пословиу спровођењу социјалних програма,
- пријем, завођење и развођење приспелих поштанских пошиљки
- издавање разних уверења, потврда .....
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Време
I – XII
I – XII
IX - Х
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I - XII
I – XII
I – XII
I - XII
I – XII
I – XII
I – XII

I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII
I – XII

5.3. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Председници већа за област предмета чине Педагошки колегијум. Колегијум је
заседао у три седнице где се расправљало о раду школе током године. Донешене су
главне окоснице и смернице за рад .
ПРВА СЕДНИЦА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

-

07. септембар 2015.

1. Састав педагошког колегијума за шк.2015/16.
2. План рада колегијума у шк.2015/16.
3. Разно

1.

Педагошки колегијум чине председници стручних већа школе и директор школе.
Ове школске године Педагошки колегијум чине:

Стручно веће играчких предмета – Наташа Тодовић
Стручно веће музичких предмета – Ана Вуковић
Стручно веће опште наставе – Мирослав Тодоровић
Директор школе – Татјана Крга
Заменик директора школе – Теодора Ристић
Као чланови мањих огранака (по одсецима) за играчке предмете се одређују координатори који ће
сарађивати са председником већа играчких предмета:
Координатор одсека за народну игру – Каја Крајиновић Сакан
Координатор одсека за савремену игру – Малијар Александра

2. СЕПТЕМБАР
- Заказивање прве седнице већа и излагање програмских садржаја рада школе у шк.2015/16 у
кратким цртама, због смерница и података за Дневник ОВР и годишње планове рада наставника
(часова наставе и ваннаставних активности)
ЗАДАЦИ И ДЕЛОКРУГ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
- Праћење редовног ажурирања евиденције дневника
- Предлог уџбеника и литературе за наставу у току године
- Обилазак наставе (на лицу места поређење месечног плана рада са јединицом која се обрађује на
часу), увид у портфолио ученика
- редовно уношење података ваннаставних активности школе у дневник за ову врсту евиденције
- Доношење плана Већа опште наставе:
1) писмених радова, додатног рада, допунске наставе, припремног рада и одређивање термина
ради уношења у дневник ОВР
2) предлог ваннаставних активности по предметима (посета позоришту, биоскопу, музеју, књижевној
вечери и сл)
3) формирање драмске секције средње школе (I - IV ) у корелацији са председником већа играчких
предмета ради припреме програма
4) стручно усавршавање – предлог по предметима (доставити из плана рада месец дана раније
предрачун школи до 15-ог у месецу за следећи), вођење евиденције сати, достава копија Уверења
лиценцираних семинара
5) Портфолио ученика (на увид предсенику већа при обиласку наставе)
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- Доношење плана Већа играчких предмета за области:
ИСПИТИ
1) контролни испити (редовни и ванредни ученици)
2) годишњи испити ученика 4.разреда ОШ и њихов матурски испит
3) годишњи испити ученика 4.разреда СШ и њихов дипломски испит
4) Припреме за диференцијалне испите, Припреме за пријемни испит (вођа припрема Ивана Пезељ
или Љубиша Николић и корепетитор наставника, Пријемни испит за упис у I (чланови екстерне
комисије биће различити за класичан балет и савремену игру);
5) годишњи испити редовних ученика ОШ (I-III)
6) годишњи испити редовних ученика ОШ (I-III)
7) Пријемни испит за упис у ОШ (комисије)
КОНЦЕРТИ, ТАКМИЧЕЊА, ФЕСТИВАЛИ, ЛЕТЊИ БАЛЕТСКИ КАМП - (ваннаставне активности)
1) Концерт поводом Дана школе / децембра месеца
2) Годишњи концерт / јуна месеца
3) Јавни часови класа на крају првог и другог полугодишта
4) Школско такмичење / почетак марта
5) Међународно такмичење у Румунији / средина марта
6) Републичко такмичење / крај марта
7) Фестивал балетских школа Србије / мај месец
8) Такмичење „Миа Чорак Славенска“ Загреб / крај јуна
9) Летњи балетски камп Варна Балетска Академија / јул
10) Летњи камп ревијалним учешћем школе за ОШ „Дечији которски фестивал“ и за
СШ „Будва град фестивал“
11) Играчки семинари Института за игру Београд
* Сва такмичења, фестивали, концерти или семинари која нису наведени, не улазе у годишњи план
и програм рада школе. За одлазак на такмичења мимо претходно назначених, родитељи ученика ће
писмено тражити молбу за одсуство са наставе а такође и наставници молбу за неплаћено одсуство
(ради организовања замене) уз оправдано образложење.
ОСТАЛО
1) Промоција школе - уписна политика О и СШ
2) Делегати школе у ЗМБШС: Наташа Тодовић и Александра Малијар
3) Заменик председника већа Ивана Пезељ, записничар Ања Петров
- Доношење плана Већа музичких предмета за области:
1) Обилазак наставе ради провере квалитета свирања корепетитора и вођење евиденције о томе
2) организација и реализација семинара стручног усавршавања са вођењем евиденције сати на
месечном нивоу
3) предлог секција (народно певање)
4) Пребацивање клавирских извода у електронску форму
5) Одређивање колега за комисију поводом аудиције
6) Организација председника већа за замене одсутних колега
7) Угледни и огледни часови
8) Музички репертоар по предметима и начин препарасиона, темпа, ритмова, динамика, и посебно
акценат на вртешкама, кодама и великим скоковима
9) Нотирање незаписаних композиција и музичких импровизација
10) Промоција рада школе (обилазак ИО, посета школама, интернет презентације)
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II СЕДНИЦA ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
19. новембар 2015.
1. Надлежности колегијума
2. Критеријуми и инструменти оцењивања
3. План уписа ученика у први разред средње школе за шк.2016/2017.
4. Презентација школе на интернету и помоција за упис у школу
5. Угледни час са дискусијом – округлим столом
6. Концерт ИО у Зрењанину 23. децембра – учешће ученика из Панчева и Алибунара
7. Мастер клас проф.Лиана Дорина Јанку

III СЕДНИЦA ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
25. јануар 2016.
1.
2.
3.
4.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 2016.
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2016
ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
ПРОМОЦИЈА УПИСА У СШ ЗА ШК.2016/17 ГОДИНУ (усвајање извештаја о обављеним корацима у
претходном периоду, број пријављених кандидата за диференцијалне испите и др...)
5. ПОСЕТЕ УЧЕНИКА СНП-у И АНСАМБЛУ „КОЛО“
6. ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА О ПОСЕТИ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
7. ШКОЛСКА СЛАВА „СВЕТИ САВА“

5.4.

НА С Т А В НИЧ К О В Е ЋЕ

Наставничко веће је заседало најмање једном месечно и решавало питања из своје надлежности
кроз рад - укупно 14 седница:
Ре дни
бр.

да т у м

I.

15.09.2015.

II.

12.10.2015.

Дн е в н и р е д
1. Усвајање записника са претходне седнице 28.08.2015.
2. Разматрање Извештаја о васпитно-образовном раду основне и средње
балетске школе за 2014/2015. годину- презентација путем видео бима
3. Усвајање ЦЕНУС-а основне и средње школе за шк.2015/16.
4. Разматрање Годишњег Плана и програма рада основне и средње балетске
школе за 2015/16 - презентација путем видео бима
5. Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2015/16.г.
6. Разно
1. Усвајање записника са претходне седнице 15.09.2015.
2. Обележавање Дана рођења Димитрија Парлића, 23.10.2015. и освећење
просторија матичне зграде
3. Молбе ученика и родитеља, октобарски рок за ванредне ученике
4. Именовање испитног одбора и испитних комисија за матурски испит
ванредне ученице Маје Голубовић (октобарско новембарски испитни рок)
5. Настава у природи Дивчибаре 25.03.2016. до 01.04.2016.
6. Одређивање наставника задуженог за вођење евиденције дневника осталих
облика рада у основној и средњој школи и обавеза предметних наставника
да редовно уписују податке
7. Чланови Тима за самовредновање из реда Наставничког већа, уместо
колегинице која је на породиљском одсуству; представници Ђачког
парламента у Школском одбору за ову школску годину
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III.

06.11.2015.

IV.

21.12.2015.

V.

24.12.2015.

VI.

25.02.2016.

VII.

08.04.2016.

VIII.

23.05.2016.

IX.

27.05.2016.

1. Евентуалне измене представника Савета родитеља и потврда предложених
за школску 2015/16. по одељењима
2. Доношење одлуке о допуни члана Тима за развој школског програма:
Крајиновић Сакан Васић Каја (поред Бучевац Светлане, Малијар Александре,
Крстуловић Наде, Ковјанић Татјане, Вуковић Ане, Мићић Драгана)
3. Међународно такмичење балетских студија у Шапцу 05.12.2015. у
организацији Центра за игру
4. Извештај одељенских старешина на крају првог кварталног периода
шк.2015/2016.
5. Молбе ученика и родитеља
6. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника ( ступио на снагу
15.10.2015.)
7. Разно – Посета часовима од стране директора и шефова већа, Састанак Тима
за самовредновање рада школе, набављене књиге и опрема за школу,
конкурси
1. Извештај о самовредновању рада школе – област ЕТОС, разматрање и
усвајање
2. Анекс – допуна Школског програма средње школе за образовни профил –
Играч народне игре ( разматрање и усвајање)
3. Молбе ученика
4. Разно
1. Извештај одељенских старешина на крају првог полугодишта шк.2015/2016.
2. Разно
1. Извештај о раду педагошке секције , известилац Каја Крајиновић Сакан Васић
2. Извештај о пријављеним кандидатима за диференцијалне испите
3. Презентација корисник веб сајтова за писање пројеката, проналажење
стипендија и слично - презентација
4. Програм сарадње са породицом – члан 48 Закона о основном образовању и
васпитању – организовање «Отвореног дана школе» сваког месеца
5. Активности школе у наредном периоду
6. Разно
1.)Молбе, испис и други поднети захтеви родитеља
2.)Извештај разредних старешина на крају трећег квартала
3.)Осврт на реализовано IX Школско такмичење 30.03.2016.
4.)Конкурси – пројекти на које је школа аплицирала у претходном периоду
5.) Извештај о реализованој настави у природи – Дивчибаре 25.03.- 01.04.2016.
6.) Утрврђивање „Отвореног дана школе“
7.) Реализовани семинари стручног усавршавања у претходном периоду
8.) Активности школе у наредном периоду
9.) Разно
1. Молбе, испис и други поднети захтеви родитеља
2. Конкурс за упис у први разред средње школе за 2016/17.
3. Пријемни испити и упис у први разред основне школе 2016/17.
4. Матуранти основне и дипломци средње школе за школску 2015/16.
5. Дневни ред за Одељенска већа
6. Разно
1.Распоред промоције наше школе по основним школама, због пријемног испита
за упис у први разред основне школе за школску 2016/17.г.
2.Успех ученика IV разреда основне и IV разреда средње школе, на крају
школске 2015/16.године
3.Додела диплома и похвала ученицима, од стране Наставничког већа
4.Извештај Испитног одбора за спровођење матурског испита за мајски рок
2016.године.
5. Разно
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X.

17.06.2016.

XI.

27.06.2016.

XII.

01.07.2016.

XIII.

22.08.2016.

XIV.

31.08.2016.

1.Усвајање Извештаја о самовредновању области „Подршка ученицима“
2.Усвајање Извештаја Школског развојног плана за област Ресурси за период
2013/14. до 2015/16.
3.Имена ученика који обнавњају разред због млађег узраста
4.Припреме за спровођење анкете ради доношења Одлуке о изборним
предметима за четври разред основне школе и први и треећи разреда средње
школе за школску 2016/17. Год.
5.Припреме евентуалних допуна уџбеника који ће се користити у школској
2016/17.год.
6.Припрема Извештаја наставника на крају школске године /у електронској
форми/
7. Припрема Извештаја о раду Стручних већа школе за школску 2015/16.
8. Разно
1. Усвајање Извештаја о општем успеху ученика I, II и III разреда основне и
средње школе, на крају другог полугодишта 2015/16. у јунском року
2. Резултати анкете и доношење Одлуке о изборним предметима за четврти
разред основне школе и изборним и факултативним предметима у средњој
школи, за школску 2016/17.г.
3. Доношење Одлуке о избору уџбеника који ће се користити у школској
2016/17.г. након разматрања Савета родитеља и Ученичког парламента.
4. Педагошка администрација: предаја записника са испита, матичних књига,
попуњавање сведочанства и књижица
5. Подела књижица и сведочанстава 28.06.2016. а за ученике који полажу
разредне испите у средњој школи, 01.07.2016.
6. Уверења о интерним сатима стручног усавршавања за претходни период
7. Разно
1. Плериминарна подела класа и предмета за школску 2016/17.годину
2. Припремање планова рада , оквирни тимови за следећу школску годину
3. Подела решења о коришћењу годишњих одмора наставника за 2016.годину
4. Разно
1. Информације – новости у организацији рада школе, представљање нови х
колега, раздруживање из Удружене школе, распоред часова, задужења
наставника
2. Преглед класа, корепетиције и упутства за рад (подела образаца евиденције,
годишњих и месечних планова рада; плана ваннаставних активности; плана
стручног усавршавања у шк.2016/17)
3. Извештај о прегледу дневника ОВР, матичних књига и записника о испитима
у шк 2015/16.
4. Организација рада 01.септембра2016.
5. Августовски испитни рок (разредни, годишњи и дипломски испити) 2015/16.г.
6.
Молбе ученика и родитеља
7.
Разно
1. Августовски испитни рок, школске 2015/16.г. – извештаји одељенских
старешина
2. Корекција класа, корепетиције и старешинства, преузимање дневника рада и
осталих педагошких евиденција
3. Листа задужења наставника у комисијама и тимовима за школксу 2016/17.г.
4. Разно
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5.5.

С Т Р У Ч НА В Е ЋА

Стручна већа школе чине:
 Веће за играчке предмете (ПОД ВЕЋА : класичан балет, савремена игра, народна игра)
Предсеник већа Наташа Тодовић
 Веће за музичке предмете и корепетицију
Председник већа Ана Вуковић
 Веће опште наставе
Председник већа Мирослав Тодоровић
Стручна већа школе радила су у седницама у склопу својих надлежности. Предлагала набавку
опрему, наставних средстава, стручна усавршавања наставника, сарадњу са другим установама
културе и значајним педагозима и уметницима, предлагала менторе приправницима, донела
критеријуме оцењивања за своје области по предметима, донела план контролних и писмених
задатака за текућу школску годину, разматрало потребу повећаног броја додатне наставе кроз рад за
време пролећног распуста, разматрало потребу за ИОП-ом 3 (рад са талентованим ученицима),
креирала уметнички приказ програма школе, донело број планираних уечника за упис у први разред
средње школе, предложила екстерне чланове за пријемни испит за упис у средњу школу, предлагала
жири и секретара жирија школског, републичког такмичења и фестивала балетских школа Србије,
сарађивала у процесу школског развојног плана и самовредновања рада школе, предлагала поделу
предмета на наставнике, предлагала реализацију угледних часова и друго.

5.5.1. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИГРАЧКИХ ПРЕДМЕТА
На почетку школске године оформљене су класе као и распоред часова. Утврђене су преподневне и
послеподневне смене, а у вечерњим терминима одржавани су часови балетскког забавишта и
припремних група.
У октобру месецу донете су измене у вези пропозиција републичког такмичења у сарадњи са
балетском школом Београда и Новог Сада. Поводом Дана школе ученици основне и средње школе
са сва три одсека извели су део представе „Дон Кихот“ први и други чин а кореографију је пренела,
прилагодила и увежбала педагог Ружица Јовановић и асистент педагог Наташа Тодовић. Солисти су
били Ања Алексић у улози Китри и Јовица Бегојев – солиста Народног позоришта у улози Базила.
Са првим чином гостовали смо у Културном центру Зрењанина 22. децембра.
Посета Институту за уметничку игру Београд од 01. до 05. фебруара у виду „Отворених часова“
класичног балета и савремене игре које су водили предавачи факултета: Лијана Јанку и Исидора
Станишић.
Стручна усавршавања у виду два мастер класа одржана су 13. и 14. фебруара у школи трајању од 6
сати.
Школско такмичење одржано је 30. марта у Културном центру. Учествовали су ученици основне и
средње школе са одсека за класичан балет, савремену игру и народну игру.
Као град домаћин а под покровитељством ЗМБШС одржано је Републичко такмичење од 21. до 23.
априла у Културном центру у Панчеву. Учествовале су четири школе: „Лујо Давичо“ Београд,
Балетска школа у Новом Саду, „Раичевић“ Суботица и „Димитрије Парлић“ Панчево. Представили су
се ученици основних и средњих школа у области класичног балета, савремене игре и народне игре
(по први пут и за основну школу). Жири је био инострани а секретар жирија из наше школе.
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Свако од учесника добио је на поклон освежавајући ланч пакет и мајицу са логом наше школе и
годином такмичења. Фестивал балетских школа Србије одржан је 12. маја у Културном центру
Панчева. Организацију Фестивала спровела је директорка школе Татјана Крга а са стручно
уметничким радом председнице већа играчких предмета Наташе Тодовић као и целокупног
колектива школе. На фестивалу су учествовали редовни и ванредни ученици из четири горе
поменуте школе.
Маја месеца одржана су два дипломска испита – за ученике четвртих разреда основне и средње
школе.
У јуну месецу реализовани су годишњи концерт школе дивертисманског карактера од најмлађих до
најстаријих ученика као и годишње испите и јавне часове.
Летњи балетски камп у Врању у организацији Института за уметничку игру трајао је од 01. до 10. јула.
Камп је похађало 6 ученица које су одабране на основу оствареих резултата на републичком
такмичењу. Ђаци су били стипендирани од стране школе.
Међународно такмичење у Загребу „Миа Чорак Славенска“ одржано је 07. и 08. јула. Ученици који су
представљали нашу школу а који су изабрани одлуком стручног већа су Ања Алексић, Павела Бланка
и Јована Радосављев а у пратњи професора главног предмета. Ученица Јована Радосављев је као
млади таленат освојила награду у оквиру Летњег балетског кампа у Умагу у трајању од седам дана.
Ученице првог разреда класичног одсека похађале су Летњу балетску академију у Варни – Бугарска
од 05. до 30. јула а то су Јована Радосављев, Ана Стојановић и Катарина Ђукић а у пратњи њихових
родитеља и самосталним финансирање. Пратиле су семинар из класичног балета, савремене игре,
карактерних игара, и пратиле такмичење у јуниорсккој и сениорској категорији.
Потребе костима за такмичења и концерте као и друга опрема и наставна средства, стручно веће је
достављало директору школе квартално.

5.5.2. ИЗВЕШТАЈ ПОД ВЕЋА ИГРАЧКИХ ПРЕДМЕТА - ОДСЕКА ЗА НАРОДНУ ИГРУ
Стручни актив одсека за народну игру чине:
1.Мићић Драган- наставник народне игре
2.Каја Крајиновић-Васић- наставница основа игара
3.Ана Вуковић-корепетитор на предмету основе игре
4.Кристијан Ђуђа- корепетитор на предмету народна игра
5.Мирић Миљана-наставница солфеђа са народним певањем
Први састанак стручног актива одржан је 05.09.2015. године.
Дневни ред:1. Подела разредног старешинства
2.Број ученика по одељењима
3. Разно
Кворум за рад је постојао и дневни ред је једногласно усвојен.
Закључци:
1)
1.Панчево: I-5- Кристијан Ђуђа
I-6- Крајиновић-Васић Каја
II-5- Крајиновић-Васић Каја
III и IV (комбиновано одељење)- Ана Вуковић
2.Алибунар: II-6- Мићић Драган
III-6: Мићић Драган
IV-6: Кристијан Ђуђа
2)
1.Панчево: I-5- 16
I-6- 16
II-5- 12

51

III и IV (комбиновано одељење)-12
2.Алибунар: II-6- 14
III-6: 10
IV-6: 8
3)
Почетак рада на употпуњавању наставног плана и програма за одсек средње школе за народну игру. Подела
задужења:
1. Мићић Драган и Каја Крајиновић Васић: народна игра, репертоар народне игре, основе
кореографије
2. Ана Вуковић: народно певање, солфеђо са теоријом, клавир, етномузикологија
3. Светлана Бучевац: класичан балет.

Други састанак је одржан 28.11.2015. године.
Дневни ред:1.Упоређивање и завршавање плана и програма за народну игру
2.Програм за концерт поводом Дана школе
3.Учешће ученика на Међународном такмичењу у Шапцу
4.Разно
Кворум за рад постоји и дневни ред је једногласно усвојен.
Закључци:
1) Сви присутни чланови стручног актива упоредили су све планове и програме и установили да су
комплетирани и да могу бити представљени на седници Школског одобра.
Донешена је одлука да се купе скрипте сестара Јанковић, које су планом и програмом део обавезне литературе
за предмет народна игра.
2)
Панчево:“Банат“, „Лесковац“, „Врањско поље“
Алибунар: „Катанка“, „Влашке игре“, „Шумадија“.
Подела задужења наставника иста су као и на претходним концертима.
3) Ученици трећег и четвртог разреда из Панчева одиграће на Међународном такмичењу у Шапцу
кореографију савременог балета наставнице Каје Крајиновић-Васић.
Трећи састанак стручног актива одржан је 21.01.2016.
Дневни ред: 1.промоција уписа ученика за средњу школу одсека за народну игру
2.Разно
Закључци:
1) Слање Културно-уметничким друштвима „Станко Пауновић“, „Абрашевић“, „Јединство“ – анкете, флајери и
услови уписа.
Контактирати школу и направити промоције.
2) Договор око држања припремне наставе за ученике који немају завршену балетску школу:
-народно певање- Ана Вуковић у оквиру термина за народно певање (среда)
-солфеђо- Ристић Теодора и Татјана Крга (субота)
-народна игра-Каја Крајиновић-Васић (субота)
Захтев за ослобађање плаћања припрема могућ је уз молбу са образложеним разлозима.
Направити презентацију за ученике која ће садржати: информације о школовању, након завршетка школе
проходност уписа на факултете, играње у позориштима, место одржавања наставе и предмети који се
изучавају, ван наставне активности (Школско такмичење, Републичко такмичење, Међународна такмичења,
Фестивали и др.). Могућност добијања стипендија (државне стипендије, стипендије „Кола“ , Доситеја-фонд за
младе таленте).
Жири за комисију за пријемни: Мићић Драган, Крајиновић-Васић Каја, и два играча „Кола“.
Посета концерту „Кола“ у другом полугодишту у договору са Владаном Животићем (попуст за групне посете).
Предлог посете радном дану „Кола“ за ученике четвртог рзареда и кандидате за упис у средњу школу на одсек
за народну игру.
Директорка је обавестила колеге о аплицираном појекту фондацији Новак Ђоковић уа набавку
народне ношње за „Шопске игре“. Фондацији је тражено 200.000 динара. Очекују се резултати
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конкурса..Школа ће поред овога тражити средства за одсек народне игре, а у финансијском плану је за 2016. да
се обави куповина музичких инструмената и народне ношње.
Захваљујући колеги Мићић Драгану школска библиотека имаће на располагању књиге сестара
Јанковић (8 књига) „Народне игре“ које су штампане 1927. године и нема их у продаји, а део су литературе
предвиђене планом и програмом за многе предмете.
Извући наслове литературе за одсек народне игре и имена аутора због набавке истих
( Керекеш Клара).
Четврта седница стручног већа одржана је 07.04.2016. године
Дневни ред: 1.Учешће на Републичком такмичењу у Панчеву
2.Учешће на фолклорној сморти у Панчеву и Владимировцу
3. Разно
Кворум за рад постоји и дневни ред је једногласно усвојен.
Закључци:
1) Ученици четвртог разреда основне школе представиће се на Републичком такмичењу балетских школа
Србије 13.04.2016. године са кореографијом „Шумадија“ и „Лесковац“.
2) Ученици другог, трећег и четвртог разреда одсека за народну игру из Панчева представиће се на фолклорно
смотри у Панчеву.
Ученици трећег и четвртог разреда одсека за народну игру из Алибунара представиће се на фоклорној смотри
у Владимировцу.
Пети састанак стручног актива одржан је 16.05.2016. године
Дневни ред: 1.План испита за ученике четвртог разреда
2.План испита за ученике првог, другог и трећег разреда
3.Предлог тачака за годишњи концерт
4. План уписа ученика у први разред основне школе на одсек за народну игру
5.Разно
Закључци:
1) Предлог да испите четвртог разреда буду одржани последих дана маја месеца како би ученици имали
довољно времена за припрему за пријемне испите. Из Панчева нема ниједног ученика који се упућује на
разредне испите, из Алибунара се упућује Косовац Александра из предмета основи игре.
2)Испити за други, трећи и четврти разред у Алибунару биће одржани 13.06.2016. године у преподневним
часовима.
Испити за први, други и трећи разред у Панчеву биће одржани 14.06.2016. у терминима редовне наставе.
3) Предлог тачака за годишњи концерт школе:
1.“Ај поведи весело“
2.“Шумадија“
3.“Врањско поље“
4.“Лесковац“
5.“Влашке игре“
6.“Колубара“
4) Током маја и јуна месеца приступиће се презентовању школе, смера за народну игру по основним школма у
Панчеву. Намера је да се обиђу трећи, четврти и пети разреди и да им се подели пропагадни материјал, а да се
у ходник школе залепе плакати.
5) Није било садржаја.
Током школске 2015/2016 године стручни актив одека за народну игру је континуирано радио за промоцији и
побољшавању рада одсека. Комуникација и сарадња међу колегама била је високом нивоу и постојала је
позивина радна атмосфера. Усталила се и комуникација и позитивна сарадња са одсецима за класичан балет и
савремену игру.
Извештај сачинила - Шеф стручог под актива за народну игру - Каја КрајиновићВасић
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5.5.3. ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА МУЗИЧКИХ ПРЕДМЕТА
датум
09.09.2015.

број седнице
прва седница

обрађени дневни ред
1. Потраживање нотног материјала
2. Стручно усавршавање наставника
3. Разно

Извештај председника већа музичких предмета за шк.2015/16
Стручно веће музичких предмета је одржало два састанка, а проблеми и недоумице у току
шк.године решавни су у „ходу“ и индивидуално. Због повећаног обима посла око такмичења и
многих школски обавеза није било могуће организовати више састанака.
Током шк.године извршен је обилазак наставе и то:
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ( Т.Ристић- клавир, Н.Крстуловић – корепетиција, Ф.Д.Орлић –корепетиција,
Ђ.Кристијан – корепетиција);
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ (корепетиција: С.Кнежевић, А.Новицки, К.Крстић, Милица Илић, М.Барбул).
Опсервација обиђене наставе налази се у протоколу праћења наставе .
Посвећена је пажња за саветодавну помоћ колегама који први пут улазе у посао корепетиције.
Велику помоћ у раду већа поред председника дали су Теодора Ристић, Миона Барбул, Нада
Крстуловић и Нада Радоњић. Они су током концертних и такмичарских дешавања били задужени за
аудио материјал, сарадња са колегама из балетских школа везана за аудио и фото материјал, рад у
тонској кабини за миксетом – комуникација са инспицијентима – најаве програма и друго.
5.5.4. ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА ОПШТЕ НАСТАВЕ
Укупно је одржано три седнице.
Током школске године професори опште наставе били су укључени у пројекте које је радила школа.
Активно су помагали у организацијама такмичења, корелацији програма, раду у тимовима и
ваннаставним активностима школе. Своје потребе за опремом, иновацијама у настави и наставним
материјалом доствљали су квартално.
датум
04.09.2015.

број седнице
прва седница

23.12.2015.

друга седница

10.06.2016.

трећа седница

обрађени дневни ред
4. Договор око прављења распореда часова
5. Договор око усклађивања писмених вежби и
контролних задатака
6. Разно
1. Успех на крају полугодишта
2. Разговор о обилажењу часова
3. Разно
1. Договор око писања и предаје правилника о
оцењивању
2. Разговор о успеху и раду на крају школске
године
3. Разно
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5.6. ШК ОЛ С К И ОДБ ОР
Школски одбор Балетске школе «Димитрије Парлић» радио је у седницама заказаним према
пословнику Школског одбора а разматрао питања из своје надлежности према плану и програму
рада.
Школски одбор радио је у саставу:
1. Драган Морар, из реда локалне самоуправе - председник
2. Дарко Аутишер, из реда локалне самоуправе - члан
3. Снежана Илић, из реда локалне самоуправе - члан
4. Бранислава Марјановић, из реда савета родитеља - члан
5. Драгана Тома, из реда савета родитеља - члан
6. Предраг Крстевски, из реда савета родитеља - члан
7.Светлана Вучинић Стојић, балетски педагог - заменик председника
8.Теодора Ристић, пијаниста - члан
9.Александра Малијар, балетски педагог - члан
Бро
ј

I

Да т у м

15.09.2015.

Дн е в н и р е д - Н а к о н у с в а ј а ња З а п и с н и к а с а п р е т х о д н е с е д н и ц е ,
р а с п р а в ља л о с е о с л е д е ћ и м т а ч к а ма (т а ч к а р а з н о ј е п р и с у т н а
с в у д а ):

1.
2.
3.
4.
5.

II

09.10.2015.

III
IV

/

V

21.12.2015.

VI

22.01.2016.

01.12.2015.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Усвајање записника са предходне седнице Школског одбора
Ценус за школску 2015/2016
Разматрање у усвајање Плана стручног усавршавања запослених за шк.2015/16.
Разматрање и усвајање Годишњег плана васпитно образовног рада школе у
школској 2015/16. години
Разматрање и усвајање Извештаја о васпитном образовном раду школе за
школску 2014/2015. годину
Именовање члана тима за самовредновање из реда локалне самоупрацве
2.Усвајање Правилника о раду
3.Усвајање Програма заштите ученика од насиља
4.Усвајање Правилника о допунама правило понашања БШ „Д.Парлић“
5.Дефинисање динамике уплате школарине „Институту за игру“ Београд
Извештај о самовредновању рада школе за шк.2014/15.
7.Извештај директора о свом раду за шк.2014/15

Није било кворума за рад седнице.
1. Информација о завршетку судског спора за мобинг - Правоснажна пресуда
Апелационог суда и доношење одлуке о исплати судских трошкова
2. Констатовање престанка чланства Марине Баралић у Школском одбору због
исписивања ученице из школе
3. Усвајање АНЕКСА Школског програма средње школе за профил играч народне игре
4. Доношење Плана уписа у први разред средње школе у шк.2016/2017.
5. Усвајање Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања
6. Извештај о раду директора и раду школе за прво полугодиште
7. Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе за област ЕТОС
8. Доношење одлуке о образовању Комисије за попис имовине и обавеза за
2015.годину (са стањем на дан 31.12.2015.)
9. Допуна Одлуке дел.бр.700/01.12.2015. због Решења о извршењу Основног суда у
Панчеву број 3 И – 2417/2015 од 04.12.2015.
10. Решење о коришћењу другог дела год.одмора директора школе за период од
28.12.2015. до 13.01.2016. године
1. Извештај о поступању по пресуди Апелационог суда Гж1 бр. 1668/15 и о исплати
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2.

VII

VIII

28.01.2016.

26.02.2016.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

IX

13.04.2016.

1.
2.
3.
4.

X

19.05.2016.

1.

2.
3.
4.

XI

01.07.2016.

5.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

XII

19.07.2016.

судских трошкова за мобинг по пресуди Вишег суда у Панчеву број 1-П1.бр13/14 –
прилог Извештај дел.бр.20 од 18.01.2016. године;
Допис - захтев пуномоћника Светлане Бучевац, адвоката Предрага Басарића прилог Допис дел.бр.907 од 29.12.2015. године и доношење одлуке по истом;
Усвајање Пописа основних средстава за 2015. годину (доношење одлука за отпис,
залихе материјала, шивене костиме, проширену делатност) - прилог
Усвајање финансијског плана за 2016. годину - прилог
Допуне Статута БШ „Д.Парлић“ - прилог
Захтев наставника за измену ценовника образовних услуга проширене делатности
Верификација члана школског одбора Предрага Крстевског
Усвајање финансијскогизвештаја за 2015. и доношење одлуке – прилог. Известилац
Николић Марјана, директорка удружене школе и Зорица Тујар
Усвајање Правилника о ванредним ученицима и измена Ценовника образовних
услуга у делу ванредних ученика основне школе – известилац директорка школе
Подношење и усвајање Извештаја о реализованој настави у природи: Дивчибаре од
25. марта до 01. априла 2016.(присуство предст.парламента)
Подношење Извештај директора о аплицираним пројектима по расписаним
конкурсима (присуство предст. парламента)
Подношење и усвајање Извештаја о оствареном стручном усавршавању у протеклом
периоду
Предузимање мере Школског одбора обавештењем просветне инспекције а
поводом пријаве наставнице Светлане Бучевац против директора Татјане Крге
Приговор Светлане Бучевац на Решења директора школе дел.бр.489 и дел.бр.490 од
22.04.2016. године – присуство адвоката школе Ђорђа Папулића и пуномоћника
Светлане Бучевац адвоката Саше М. Миленковића
Усвајање записника са претходне седнице школског одбора
Извештај директора о одобреним средствима по конкурсу
Доношење одлуке о одласку ученика на међународно такмичење „Миа Чорак
Славенска“ Загреб – Хрватска од 05. до 09. јула 2016. и доношење одлуке о
упућивању на службени пут у инострранство
Извештај о реализованом 60.Фестивалу балетских школа Србије
Избор председника школског одбора
Висина родитељског динара, васпитно образовних услуга школе и проширене
делатности за школску 2016/2017.
Доношење одлуке о куповини одобрене опреме средствима Покрајинског
секретаријата за образовање (балетски под и фолклорни костими)
Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе област ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и
избор члана ШО из реда локалне самоуправе у Тим за самовредновање рада школе
од шк.2016/2017.
Усвајање Извештаја о реализацији школског развојног плана током шк.2015/16. и
избор члана ШО из реда локалне самоуправе у Тим за Школски развојни план од
шк.2016/2017.
Приговор пуномоћника Саше Миленковића адвоката из Београда против решења
БШ“Д.Парлић“ дел.бр.946 од 08.06.2016.
Годишњи одмор директора школе од 04. јула до 12 августа 2016.
Раскид Уговора са Центром за игру
Обавештење о Раздруживању из Удружене школе „Михајло Пупин“ Панчево
Хитна телефонска седница
1. Комисије за бодовну листу запослених за чијим је радом престала потреба на
предлог синдиката
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5.7.

С А В Е Т Р ОДИТ Е ЉА

Савет родитеља Основне балетске школе «Димитрије Парлић» радио је у седницама заказаним према
пословнику Савета родитеља а разматрао питања из своје надлежности према плану и програму рада за
период и школску 2015/2016. годину:
-

Разрешио мандата старе чланове и именовао нове
Предлагао чланове из Савета родитеља за чланове Школског одбора
Упознао се са планом рада за школску 2015/16. (концерти, јавни наступи, такмичења,
мастер клас за ученике)
Предложио ћачки фонд за шк.2015/16
Избор представника родитеља из реда Савета родитеља за члана Школског одбора.
Предлагао екскурзије, посете и рекреативну наставу ђака
предложио Уџбенике и Изборне предмете за шк.2015/16.
Одобрио средства ђачког фонда за превоз ђака, уплате котизација за такмичења у току
школске године
Усвајао извештај о активностима школе (такмичења, концерти)
Усвајао извештај о утрошеним средствима ђачког фонда за прво и друго полугодиште
Дискутовао о унапређењу наставе дајући своје предлоге директору и школском одбору за
набавку опреме
усвајао извештај о Самовредновању рада школе и извештај о реализацији Школског
развојног плана

Број

Да т у м

Дн е в н и р е д

1

15.09.2015.

1. Верификација чланова савета родитеља, избор записничара,
избор председника и заменика председника савета родитеља
2. Упознавање нових чланова савета са надлежностима (чл.58
ЗОСОВ) и са Пословником о раду Савета родитеља БШ “Д.
Парлић“
3. Разматрање Извештаја о васпитно образовном раду школе за
шк.2015/16.
4. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе у шк. 2016/17.
год.
5. Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање
образовно – васпитног рада и обезбеђивање средстава за виши
квалитет образовања
6. Разно

2

06.11.2015.

3

21.12.2015.

1. Избор новог члана за Школски одбор из реда родитеља
2. Извештај директора о набављеној опреми средствима родитељског
динара
3. Предлог набавке опреме за ученике у наредном периоду
4. Рекреативна настава на Дивчибарима од 25.03. до 01.04.2016.
5. Такмичења која нису у организацији школе
6. Тим за проналажење донатора и спонзора за ученичка такмичења
7. Укључивање родитеља у организацију Републичког такмичења и
Фестивала балетских школа
8. Разно
1. Разматрање и усвајање Анекса – допуне Школског програма средње
школе за образовни профил: играч народне игре
2. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за област ЕТОС
3. Избор новог члана за Школски одбор из реда родитеља
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4

21.06.2016.

4. Извештај директора за прво полугодиште о оствареном образовно
васпитном раду школе и набављеној опреми од средстава проширене
делатности и родитељског динара за прво полугодиште
5. Зимаска екскурзија: Рудник од 08. до 14.01.2016. – сагласност на
програм и организовање екскурзије
6. Разно
1. Извештај директора о одобреним средствима по расписаним
конкурсима Покрајинског секретаријата за образовање и Извештај о
раду школе за друго полугодиште
2. Предлог изборних (ОШ) и факултативних (СШ) предмета у
шк.2016/17.години
3. Избор уџбеника за шк.2016/17. годину
4. Предлог висине родитељског динара за шк.2016/2017.
5. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за област
„Подршка ученицима“
6. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији школског развојног
плана у периоду од школске 2013/14 закључно са 2015/16. годином
7. Усвајање извештаја о реализованој настави у природи на Дивчибарима
од 25.марта до 01. априла 2016.
8. Разно

5.8.

У Ч Е Н ИЧ К И П А Р Л А МЕ Н Т

У току школске 2015/16 год, одржане су три седнице ђачког парламента
Теме које су се обрађивале:
1. Упознавање са првилником о раду парламента
2. Избор два представника за присуствовање седницама Наставничког већа и школског одбора по
тачкамапредвиђеним законом
3. Избор председника,заменика председника и записничара, представник из сваког одељења
4. Упознавање са правима, обавезама и одговорностима ученика
5. Разговор о планираним посетама сајму књига, балетским представама, музејима, споменицима
културе...
6. Предлог о могућим секцијама
7. Опремање просторија у ДТ
8. Предлог за посету Народном позоришту и Битеф театру
9. Извештај Саре Крстевски са семинара Уније средњошколаца
10. Предлог изборних (за ош) и факултативних (за сш) предмета за наредну 2016/2017 годину
11. Избор уџбеника за шк 2016/17 годину
12. Извештај о раду парламента
13. Оквирни план рада ђачког парламента за следећу шк. Годину

Разрада:
На конститутивној седници која је одржана 15.10.2015. изабрани су председник ( Ања Алексић), заменик
председника ( Бојана Чакалић) и записничар ( Уна Балаж). Такође је утврђено да председник Парламента
присуствује седницама Школског одбора, када је то неопходно. Ђацима су дати предлози за посете
позориштима, сајму књига и осталим културно-уметничким дешавањима. Посете ће се организовати са
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разредним старешинама, који ће и водити ђаке. Чланови парламента су предложили секције: глума и
ликовно.
На другој седници коју је водила колегиница Ања Петров, констатовано је шта је све купљено за
опремање просторија у ДТ. Ученица Сара Крстевски је поднела извештај са окупљања Уније
средњошколаца који се одвијао у СРЦ „Чардак“. Семинари су се базирали на побољшању рада Уније
средњошколаца. У току ове седнице, утврђено је да се уведе дежурство ученика по сменама у ДТ, ради
побољшања хигијене у свлачионици, коју ђаци користе и као дневни боравак. Ученицима је предложено
да добровољно помогну у озелењавању просторија школе и покренута је акција скупљања пластичних
чепова.
На трећој седници парламента усвојен предлог да изборни предмети у ош буду: клавир и један од
играчких предмета за који се ученици одлуче ( репертоар класичног балета, савремена игра или сценско
народна игра), али да се формирају заједничке групе са оба одсека. Такође је усвојено да факултативни
предмети у сш буду клавир и математика за први разред, а игре 20.века у трећем разреду. Усвојено је да
се у настави користе уђбеници издавачке куће „Клет“ и „Завода за уђбенике“. Ђаци су предложили да
професори користе додатну литературу и иностраних издавача и све што је потребно за квалитетнију
реализацију наставе. Ђаци су се сложили да досадашњи план рада парламента је у реду и да током
времена треба додавати актуелне теме. Ученицима је предочено да преко летњег распуста могу
користити сале за вежбање у згради у Ж.З. у преподневним терминима.
Извештај сачинила Александра Малијар – координатор парламента

5.9.

Т ИМА З А З А ШТ И Т У У Ч Е Н И К А ОД Н А С И ЉА

Школа од 2011/2012 школске године има комплетан Програм за заштиту од насиља и Правилник о
протоколу поступања у школи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
У току школске 2015/2016 године активности Тима за заштиту од насиља су усмерене на активне
проблеме током школске године. Укупно је одржано три састанака током школске године са следећем
дневним редом:
Прва седница ( 23.09.2015.):
Предложен и усвојен
Дневни ред:
1.Верификација чланова Тима
2.Пријава против наставнице гимнастике Анете Ћупић
3.Пријава родитеља (непотписана)
4.Превенција против насиља
5.Разно
Закључци:
1.Чланови има за школску 2015/2016 су:
-председник Тима-Каја Крајиновић Сакан
-Миона Брбул-члан Тима
-Теодора Ристић-члан Тима
-Ивана Пезељ-члан Тимаж
-Мирослав Тодоровић- члан Тима
-Мирјана Крајиновић Сакан- записничар Тима
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2.Закључак Тима поводом пријаве против наставнице гимнастике Анете Ћупић:
Обавити разговор са родитељком Дечов Јеленом и са разредним старешином Илић Миливојем.
3.Поводом пријаве родитеља Тим је закључио следеће:
Пребацивање ученица из једног разреда у други, јесте право директора и није у оквирима
ингеренција Тима.
Испитати разлоге пребацивања ученика у разговору са њима и родитељима.
Тим закључује да се овакве ситуације не би понављале у будућности, сви предмети који треба да дођу на
разматрање пред Тим морају да прођу цензуру правника школе.
4.Психолог Каја Крајиновић-Сакан упознаје присутне о идејама у вези континуиране превенције насиља
током године.
5.Под тачком разно није било садржаја.
Друга седница (23.10.2015.):
Предложен и усвојен
Дневни ред:
1.Проблеми на часу гимнастике код наставнице Анете Чупић
2.Разно
Закључак:
1.Након обављених процедура у сврхе прикупљања информација, Тим је закључио да је цео случај
неоснован, с обзиром да ученици нису потврдили претходне наводе.
2.Под тачком разно није било садржаја.
Трећа седница (29.08.2016.):
Предложен и усвојен дневни ред:
1.Пријаве од стране ученика трећег разреда основне школе према професорки Светлани Бучевац
2.Разно
Закључак:
1.Тим закључује да је неопходно да се правник школе упозна са случајем, као и да сви случајеви у
будућности морају прво да прођу кроз цензуру правника школе. Тим закључује да је потребно да се
ученицима изрекне васпитно-дисциплинска мера имајући у виду да су писмене наводе, са врло оштрим
садржајима према члану киолектива школе, прво упутили Тиму па су онда исте родитељи повукли. Тим
сматра да је неопходно да се овакви случајеви прво решавају на нивоу разредне заједнице.
Тим жели да сазове састанак са родитељима ученика, ученика, разредим старешином како би се
поразговарало о овој ситуацији и донела се одлука о васпитној мери.
2.Под тачком разно није било садржаја.

У циљу стварања сигурног и подстицајног окружења, неговања атмосфере сарадње, уважавања и
конструктивне комуникације, Тим за заштиту ученика од насиља осмислио је следеће активности као
меру разрешавања проблема или превенције истих:
1.Ангажовање школског психолога МА Каје Крајиновић-Сакан као стручне помоћи у разрешавњау
проблема који су се појавили током школске године и рада са ученицима и родитељима.
2.Организовање разговора са ученицима школе ради сагледавања конфликтних ситуација.
3.Организовање разговора са родитељима ученика школе ради добијање свеобухватнијих информација и
потпунијег сагледавања ситуације.
4.Организовање разговора са наставницима школе који су били учесници у ситуацијама којима се Тим
бавио током године.
Током године Тим је остварио следеће циљеве из прописаног Годишњег плана рада Тима за школску
2015/2016
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1.Почетак рада на креирању предагошких профила ученикау сарадњи са наставницима главних предмета
и разредним старешинама. Портфолија наставника о ученицима помогла су да се идентификују деца који
захтевају додатну подршку. Са њима се у складу са потребама радило континуирано током године
(ученици основне и средње школе).
У току школске године интервенције су биле континуиране, адекватне, проблемско-усмерене и у складу
са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
током целе школске године у односу на пријављене проблеме.
Руководилац Тима МА дипл психолог - Каја Крајиновић-Васић
Чланови Тима: Мирјана Крајиновић-Сакан-записничар, Ивана Пезељ –члан, Миона Барбул – члан,
Миорослав Тодоровић – члан, Теодора Ристић - члан

5.10.

Т ИМ З А С А МОВ Р Е ДН ОВ А ЊЕ Р А ДА ШК ОЛ Е

Чланови Тима су радили у следећем саставу:
1.Татјана Крга-директор школе – риководиоц тима
3. Александра Малијар –наставник школе
4. Мирослав Тодоровић-наставник школе
5.Клара Керекеш–стручни сарадник школе
6.Снежана Илић -представник Школског одбора
7.Бранислава Марјановић - представник Савета родитеља
Вредноване области су биле ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА И ЕТОС
У складу са Приручником за самовредновање и вредновање рада школе (Министарство просвете и
спорта, Република Србија) можемо закључити да су критеријуми, у области Подршка ученицима,
задовољени на нивоу 4, тј. на највишем нивоу. У односу на то наводимо идуће податке.
ПОДШКА УЧЕНИЦИМА (област 4)
Школа има правилник о безбедности ученика, у којем постоје јасне процедуре за заштиту ученика, са чијим
су садржаји упознати сви актери (наставници, ученици, родитељи...). Задужења, обавезе и одговорности свих актера
Правилником су јасно и прецизно дефинисани. Сви актери савесно и одговорно испуњавају задужења и обавезе
које произилазе из Правилника. Примену Правилника анализирају директор, стручни сарадници, одељенска већа,
као и наставничко веће. Школа благовремено и адекватно реагује на утврђене пропусте. Ученици се у школи осећају
безбедно.
Постоје процедуре за идентификовање емоционалног, телесног и здравственог стања ученика и њихових
социјалних потреба и за благовремено и адекватно реаговање на њих. У циљу промовисања здравствене заштите и
здравог начина живота школа има сталну сарадњу са здравственом службом (посете удравствених радника,
едукација наставног особља и ученика, едукативни постери, редовно организовање системских прегледа ученика...).
Школа има социјални програм, сарадњу са установама за бригу о деци и редовне акције за помоћ ученицима.
Одељенске старешине и стручни сарадници проводе довољно времена у разговорима са ученицима и родитељима,
о томе воде уредну евиденцију и прослеђују релевантне информације поштујући њихову поверљивост. Видљиво је
уважавање и брига о ученицима.
Школа разрађује и реализује програме за подршку процесу учења (увођење у технике учења, помоћ у
превазилажењу неуспеха, развијање мотивације, организована помоћ бољих ученика слабијима, упућивање у начин
процене сопственог напредовања/ самооцењивање...). Циљеви, задаци и активности утврђују се пажљиво
узимајући у обзир индивидуалне потребе ученика.
Постигнућа и успех ученика се систематски прате и на основу тога се утврђују посебне потреба сваког
ученика. Планирају се и припремају посебне активности да би се ученицима који заостају у раду помогло у
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свладавању тешкоћа у наставном процесу, а ученицима који брже напредују омогућило даље напредовање и
учешће у истраживачким активностима и другим пројектима. Свако напредовање и успех ученика се похваљују, а
изуетна постигнућа се промовишу и награђују. Постоји служба/особа задужена за подршку процесу учења. Ова
служба/особа прати напредовање и успех ученика на школском нивоу; пружа потребну помоћ свим наствницима
при конципирању планова рада, бави се саветовањем и координисањем активности. Редовно и према потреби
организује и помоћ стручњака ван школе.
Школа плански, кроз низ повезаних програма, поступака и акција (а на основу снимања потреба), води
рачуна о личном и социјалном развоју ученика. У школи се негује и подстиче позитивна социјална клима:
толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, сарадња, комуникацијске вештине, брига о другима...Код
ученика се развија поверење у сопствено знање и способности, самопуздање, одговорност за сопствене поступке,
слобода мишљења и изражавања, критичко мишљење и сараднички односи. Школа редовно похваљује позитивне
поступке и успех ученика.
Ученици су познати са Декларацијом о правима детета УН. У школи се негује и подстиче демократски дух и
ученици су укључени у процес доношења одлука преко представника у својим организацијима (нпр. ученички
парламент и сл.). Предлози и сугестије ученика се разматрају и уважавају. Школа подстиче и подржава иницијативе
и активности ученика као што су: ђачке задруге, културне, забавне и спортске активности, разни облици дружења,
манифестације, рад на школским новинама, посете разним установама...
Школа има програм професионалне оријентације који се рализје кроз различите облике
образовноваспитног рада. Носиоци активности програма професионалне оријентације пружају континуирану помоћ
ученицима при самопроцењивању сопствених споспбности и интересовања. Води се рачуна о потребама свим
ученика и у школи се организују различите акције у фунцкији унапређивања професионалне оријентације: дани
„отворених врата“ у образовним установама, информативни састанци и посете, сусрети с представницима из разних
области, стицање напоредног искуства у раду у одређеним областима итд. Ученицима су доступне јасне, прецизне,
релевантне и актуелне инфомрације о могућностима наставка школовања и запошљавања преко презентација,
платака, књига, брошура, разних програма и понуда средњих, виших и високих школа, и других стручних
информација у штампаном и електронском облику. Остварује се сарања са родитељима у циљу индивидуалног
саветовања о професионалној оријентацији деце.
Тим за самовредновање и вредновање рада школе закључује да су све активности школе адекватно и
континуирано усмерене на побошљавање живота и рада ученика у школи. Сви чланови школског колектива брину
се о личном и социјалном развоју ученику, њиховој професионалној пријентацији и током целе школске године
пружају подршку у учењу како би ученици остварили своје пуне потенцијале.
Тим за самовредновање и вредновање рада школе сматра да су све акције утврђене развојним планом
школе адекватно и у целости имплементиране, као и да се рад школе и сарадња треба наставити у овом смеру.

ЕТОС ( област 5)
5.1. УГЛЕДИПРОМ
ОЦИЈАШ
КОЛЕ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
5.1.1. Углед и обележја школе
5.1.2. Очекивања и промоција успешности
5.1.3. Култура понашања
Опис нивоа остварености – ниво 4
5.1.1. Основна обележја школе (табла са називом, лична карта са информацијама о запосленима, кућном
реду, службама и просторном распореду) истакнути су на видним местима. Школа има и посебна
обележја (амблем, веб презентација школе, друштвене мреже facebook, youtube). У школи се одвијају
традиционалне манифестације (концерти поводом „Дана школе“, годишњи концерти, Јавни часови,
школско и републичко такмичење и фестивал балетских школа ) у које су укључени сви актери школе.
Школа је и место културних дешавања у својој средини и томе, својим активностима, доприносе садашњи
и бивши ученици, наставници и личности из друштвеног и јавног живота. Школа остварује такмичарске и
концертне активности по градовима Србије (Зрењанин, Шабац, Алибунар) и иностранству (Румунија,
Хрватска).
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5.1.2. Школа има богату понуду ваннаставних активности, чиме пружа могућност да сваки ученик испуни
своја интересовања, потребе и да буде успешан (велики број учешћа на концертима, часови додатне
наставе за талентоване ученике, зимска и летња екскурзија, школа у природи, учешће на свим
такмичењима које организује Министарство просвете и спорта, зимски и летњи балетски кампови,
реализација програма по пројектима ). Подстиче се креативност и ученика и наставника (рад на
самосталним кореографијама, компоновање музике, семинари стручног усавршавања наставника). Успех
сваког појединца, групе или одељења прихваћен је и промовисан као лични успех и успех школе. Постоји
правилник у којем су договорени начини о награђивању и похваљивању ученика и запослених (наградна
летња екскурзија за најбољег ученика школе, поклон књиге за ученике и наставнике који су се истакли
током школске године изузетним резултатима, поклон патике за ученике). Правилник се примењује
доследно али зависи од финансијских могућности школе. У школи се на крају сваке школске године
проглашава „Ђак генерације“, Вукова диплома, Диплома за изузетан успех из више повезаних области;
Диплома за изузетан успех током школовања из одређеног предмета – додела диплома је на основу
предлога одељенских већа и параметара прописаних Правилником о начину и поступку доделе диплома.
5.1.3. У школи постоји Кућни ред, Кодекс понашања и Правилник о понашању ученика,
наставника, других запослених и родитеља који су сви прихватили али који се током године ревидира.
Поштовањем прихваћених правила, мећусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи се подстиче
и негује култура понашања. Комуникација везана за потребе ученика и наставника у образовно васпитном
процесу остварује се на нивоу парламент – стручна већа – директор – савет родитеља – школки одбор.
Одлучује се на основу приоритета.

5.2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
5.2.1. Поштовање личности
5.2.2. Једнакост и правичност
5.2.3. Естетика и функционално уређење школског простора
Опис нивоа остварености – ниво 4
5.2.1. Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и
дају информације. Развија се критичко мишљење (дискусије и доношење заједничких ставова одлука на
стручним активима). Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју толеранције,
одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и захтеви одељенских заједница који
доприносе квалитетнијем раду школе. Ђачки парламент укључен је у рад Наставничког већа и Школског
одбора за питања прописана Законом.
5.2.2. Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи максималан развој
њихових потенцијала. Запослени у школи односе се према ученицима, родитељима и колегама једнако и
без предрасуда у односу на њихов социјални статус, верску, националну и полну припадност. Нема
повлашћених појединаца и група. Програм рада (школе, одељенског старешине, савета родитеља,
школског одбора) садржи елементе поштовања дечијих права, хуманитарне акције и активности везане и
за упознавање традиција народа који заједно живе. Школа током школске године доноси Правилнике
који ради успешније комуникације дефинишу позитиван начин опхођења и успешнију организацију и рад
(у изради је Правилник о раду кројачнице и економата школе и Правилник о просмотри ученика).
5.2.3. Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења (балетске фотографије,
фотографије композитора, уметничке слике, педагошки панои и др.). Негује се одговоран однос
запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. У уређењу учионице и
школе налазе се фотографије/панои везани за намену простора у коме се налазе. Просторије школе
одишу топлином и позитивношћу и у функцији су поспешивања рада и резултата.
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5.3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:
5.3.1. Комуникација са родитељима
5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење
5.3.3. Веза између школе и Школског одбора
5.3.4. Улога школе у локалној заједници
Опис нивоа остварености – ниво 4
5.3.1. Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним
правилима сарадње. Упознати са начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце.
Школа успешно мотивише родитеље за сарадњу. Родитељи преко свог представника у Савету родитеља
креирају облике и садржаје сарадње са школом. Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно
уважавање.
5.3.2. Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом
рада (савет родитеља). Школа охрабрује и подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду,
уважава нове идеје и ствара могућности за нове облике сарадње (предлоге родитеља за побољшање
услова рада школе, боље комуникације ученик – наставник – родитељ, проширење школе, рад у
тимовима и организационим одборима, прикупљање донација и слично). Школа омогућује родитељима
да им наставни процес буде доступан (уз претходну најаву - присуствовање родитеља на редовном часу
једном у току полугодишта, долазак на интерни (током године) или јавни часу (на крају полугодишта).
Родитељ у сарадњи са наставницима, активно се укључује у стварање бољих услова за школско учење,
непосредно у процес наставе, помажући организацију посета у функцији наставе.
5.3.3. Заједнички циљ – напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског
одбора. Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности
рада школе. Школски одбор активно учествује у планирању развоја школе, набавци потребних средстава
(учила), прати рад школе посетом концерата, прослава, такмичења и ради послове у својој надлежности.
5.3.4. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и
другим институцијама и установама у свом окружењу – школе, културни центри, медијске и новинске
куће, професионални народни ансамбли и куд-ови, позоришта и други. Школа покреће и прикључује се
еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне
заједнице - градска управа, упознати су са потребама школе и пружају помоћ и подршку за задовољење
тих потреба сходно буџету (најам простора за рад средње школе).
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5.11.

Т ИМ З А ШК ОЛ С К И Р А З В ОЈ Н И П Л А Н

Стручни тим за Школско развојно планирање радио је у следећем саставу:
1. Татјана Крга – директор
2. Клара Керекеш – стручни сарадник, библиотекар
3. Наташа Тодовић – балетски педагог
4. Мирослав Тодоровић – професор филозофије
5. Светлана Вучинић Стојић - балетски педагог
6. Бранислава Марјановић – из реда савета родитеља
7. Снежана Илић - из реда локалне самоуправе
8. Ања Алексић ђачки парламет
Претходним развојним планом за период од школске 2013/14. до школске 2015/16. године, реализоване
су следеће активности из акционог плана за:
ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ - РЕСУРСИ
ОПШТИ ЦИЉ: Обезбеђивање квалитетне и савремене уметничке школе која ће омогућити остваривање
врхунских резултата ученицима и наставницима а локалној заједници створити средину за веће културно
уметничко изражавање и развој.
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1. Побољшање просторних услова школе (Обезбеђивање техничких и хуманих услова за рад и
квалитетно извођење наставе у балетској школи, безбедност ученика за време боравка у школи,
подизање квалитета одржавања наставе на Европски стандард, стварање погодних услова за
развој балетске уметности)
2. Стручно усавршавање запослених
3. Рад на техничко материјална опремљеност
4. Активније учествовање у кутурном животу града
Извештај је усвојио школски одбор након разматрања Наставничког већа и Савета родитеља.

VI.

ШК ОЛ С К И

МА Р К Е Т ИН Г

ИЗВЕШТАЈ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.
АНА ВУКОВИЋ – администратор електронских медија школе
- израда плаката за Концерт поводом Дана школе-сликање за плакат
-администрација сајта школе, објављивање и ажурирање податакаhttp://dimitrijeparlic.rs/
- Израда флајера и плаката за упис у средњу балетску школу
- отварање посебне стране на сајту школе са свим потребним информацијама и пријавама за
преузимањеhttp://dimitrijeparlic.rs/upis-u-srednju-baletsku-skolu/
-снимање генералне пробе “Дон Кихот” , монтажа документарног филма и поставка на
youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=TSRlxlHk_uU
-снимање децембарског концерта,монтажа, поставка на youtube и нарезивање двд
-сликање ученика за Републичко такмичење балетских школа, учествовање у реализацији самог
такмичења
-презентација средње школе у ош “Мика Антић”
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-наступ са секцијом за традиционално певање на концерту школе
-израда бланко плаката за издвојено одељење у Зрењанину
-поставка Летописа школе
-припреме за диференцијалне испите-народно певање
-пребацивање, монтажа и нарезивање семинара Л.Д. Јанку
-снимање
школског
такмичења,
монтажа,
нарезивање
двд,
поставка
снимака
на
yuoutubehttps://www.youtube.com/user/DimitrijeParlic
-израда диплома за Школско такмичење
-медијски асистент Пројекат превенције насиља и дискриминације (посебан извештај)-отварање посебне
стране на сајту школе, снимање,сликање
-пребацивање,монтажа и нарезивање двд семинар Исидоре Станишић
-Фестивал балетских школа Србије – израда плаката, снимање фестивала, монтажа, нарезивање двд за
све школе које су учествовале на фестивалу-израда налепница за двд-отварање посебне стране на сајту
школеhttp://dimitrijeparlic.rs/festival-baletskih-skola/
-плакат за упис у основну балетску школу, поставка на сајт и друштвене мреже
-снимање дипломских испита
-снимање испита
“Пројекат превенције насиља и дискриминације” реализован је у периоду од јануара до јуна школске
2015-2016. Предавања и радионице професорке Каје Крајиновић-Васић су снимана камером, а атмосфера
и панои су фотографисани, као и предавања професора Мирослава Тодоровића:

На званичном сајту школе http://dimitrijeparlic.rs отворена је посебна страница за овај пројекат,
која
је ажурирана по потреби http://dimitrijeparlic.rs/projekat-prevencije-nasilja-i-diskriminacije/.
На званичном youtube каналу школе су постављени снимци, који су објављени и поменутој страници
сајта
https://www.youtube.com/watch?v=ar5cs06zlw0
https://www.youtube.com/watch?v=jxFUfqqjo6A
Такође, информације и потребни линкови су постављени и на Facebook страницу школе
https://www.facebook.com/baletskaskola.dimitrijeparlic
Пратећи све линкове овде копиране видећете све детаље медијске подршке које је у писаном
извештају немогуће објавити.
Како сам као медијски асистент присуствовала предавањима желим да дам свој лични
осврт на презентацију професорке Каје Крајиновић Васић: веома јасна, зналачки осмишљена и
прилагођена узрасту предавања, су и моју пажњу окупирала, а много тога сам у могућности да
применим, како у свом послу (као музички педагог), тако и у животу надаље. У овом кратком
извештају желим да јој се и захвалим на дивној сарадњи, са жељом да се та сарадња и у
будућности настави.
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VII.

С А Р А ДЊА С А ДР ЖА В Н ИМ ОР Г А Н ИМА , У С Т А Н ОВ А МА ОБ Р А З ОВ А ЊА ,
К У Л Т У Р Е И С Т Р У Ч Н ИМ У ДР У ЖЕ ЊИМА
7.1. ДРЖАВНИ ОРГАНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
- Допуне правилника о финансирању уметничких школа
- Измена правилика о врсти стручне спреме за рад корепетиције народне игре
- Подаци о реализованом пријемном испиту за упис у средњу школу
- Слање списка недостајућих уџбеника за основно и средње балетско образовање ради израде
Плана уџбеника за наредни период
- Слање сугестија везаних за предложене платне разреде
Покрајински секретаријат за спорт и омладину
- Учешће на конкурсима за финансирање пројеката у области спорта и омладине: опрема за
образовање; пројекат „Превенција насиља и дискриминације“; санација подрумских прозора и
врата, кречење матичне школе); таленти 2014 – награде за најуспешније ученике.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине – националне заједнице
- Конкурси за финансијска средства за набавку школске опреме, активног летњег распуста,
међунационалне толеранције
- Извештаји (финансијски и наративни) о реализованим одобреним пројектима
- Захтеви за полагање испита за лиценцу
- Планирани број ученика за упис у средњу балетску школу у наредној школској години
- верификација новог образовног профила на проширеном изнајмљеном простору
- Статистички подаци, извештаји по захтеву и слично
Школска управа Зрењанин
- Склапање ЦЕНУС обрасца за шк. 2015/2016. годину
- Слање информатичких статистичких извештаја о ученицима, запосленима и објекту
- Захтеви за замену запосленог на боловању
7.2. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Редовна сарадња са „Секретаријатом за јавне установе и социјална питања“ је основ за добро
функционисање школе. Помоћник секретара за основно и средње образовање је Љубица Цветановић а
већник за образовање је Миодраг Радојковић. Редовна сарадња се састојала из:
- потраживање материјалне трошкове школе за сваки месец
- представник локалне самоуправе у школски одбор школе
- укључивање школе у пројекте града (семинари, конкурски, хуминитарне и еколошке акције итд)
- решевање потреба школе за радовима из области текућег одржавања и капиталних инвестиција
школског објекта за школску 2015/2016.
- превоз запослених
- осигурање ученика средње школе
- захтеви за средства превоза ученика на међународно такмичење
- захтев за средства организације републичког такмичења
- средства за стручно усавршавање запослених
- предлог финансијског плана за наредну годину
- јубиларне награде запослених у школи
- активности Завода за јавно здравље
- ђак генерације (поклон књига и новчана награда за ђака)
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7.3. ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Редован преглед школе од стране просветног инспектора помаже школи у њеном бољем раду.
Прегледи су били везани за:








припремљеност установе за рад
правилан ток Конкурса за попуну слободних радних места
правилно вођење евиденције Дневника и Матичних књига школе
правилно вођење Персоналне документације запослених
контрола вођења Записника за Наставничко веће, Школски одбор и Савет родитеља
жалбе родитеља
анонимне пријаве

У сарадњи са локалном самоуправом, школа је имала редовне прегледе хигијенског стања
објекта. Оцена је задовољавајућа али наложени предлог мера треба уврстити у наредни план
рада школе.
УКУПНО: Просветна инспекција - 3 записника, 4 наложених мера
Завод за јавно здравље – 3 записника, 4 наложене мере
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датум :

Назив инспекције Врста контроле

Број наложених мера

12.10.2015.

Матична служба
Градске
библиотеке

Стручни надзор

24.09.2015.

Завод за јавно
здравље Панчево

Контрола
хигијенског
стања школскког објекта

08.12.2015.

Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања Одесек просветне
инспекције

Редовна контрола:
„Припремљеност
установе за рад у
школсккој
2015/16.
години – први део

03.03.2016.

Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања Одесек просветне
инспекције
Секретаријат за
јавне службе и
социјална питања Одесек просветне
инспекције

06.05.2016.

Завод за јавно
здравље Панчево

Редовна контрола:
„Припремљеност
установе за рад у
школсккој 2015/16.
години – други део
Наводи из Пријаве С.Б.,
професора БШ
„Д.Парлић“Пво као
уступљени предмет од
стране покрајинског
секретаријата за
образовање
Контрола
хигијенског
стања објекта

13.05.2016.

Завод за јавно
здравље Панчево

Контрола
хигијенског
стања објекта

11.04.2016.

Оцена рада је да се библиотечко информациони
послови обављају стручно, педантно, ажурно и веома
одговорно.
Наложених мера нема.
Општа хигијенска оцена објекта – ЗАДОВОЉАВА.
Предлог мера:
1) Реновирати фасаду
2) Санирати влагу у зидовима у учионици и салама за
вежбање у сутерену
3) Заменити прозоре и врата
Предлог мера:
- Прецизирати и уредити начин избора и трајања
мандата Савета родитеља
МЕРЕ:
-прецизирати распоред и план посете часовима од
стране директора школе
- расписати конкурс за замене запослених на боловању
преко 60 дана
- ангажовати стручна лица на пословима наставника
(корепетиција)
МЕРЕ:
- отклонити неправилности у педагошким евиденцијама
Мере су отклоњене;
- обезбедити стручно наставно особље,
- упутити запослене на полагање испита за лиценцу
Нема наложених мера.

Хигијенска оцена стања објекта ЗАДОВОЉАВА
- реновирати фасаду
- заменити прозоре
- санирати влагу у зидовима учионица и балетским
салама
- санирати носеће стубове у сали бр.1
нема мера

7.4. ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
Основне школе на територији Општине Панчево
Ученици основних школа на територији општине Панчево редовно су позивани ради посете отвореним
културним активностима школе важним и за град: Републичко такмичење и Фестивал балетских школа
Србије.
Такође у сарадњи са директорима школа, маја месеца организоване су посете у свим основним школама
ради пормоције уписа у први разред балетске школе. Промоције су одржане и у околним местима
општине Алибунар.
Промоција уписа у први разред средње школе извршен је у сарадњи са педагошко психолошким
службама школа. Тим за професионалну оријентацију наше школе реализовао је презентације
верификованих профила школе.
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Балетска школа "Лујо Давичо" Београд, Балетска школа у Новом Саду, Балетска школа „Раичевић“
Овогодишња сарадња била је везана организовањем Фестивала балетских школа где су се одазвале обе
школе са великим бројем ђака. Поред овога одржано је и неколико састанака који су претходили
реализацији Фестивала а имали за циљ побољшање пропозиција фестивала. Организатор састанака је
била директорка БШ "Л.Д." Слободанка Симић Новчић.
Институт за уметничку игру – Београд
Сарадња са факултетом реализована је кроз неколико видова:
- гостовање предавача са факултета у нашој школи
- сарадња у реализацији одласка ученика на летњи балетски камп
- промоција факултета путем брошура за ученике четвртих разреда средње школе
- школовање педагога школе на одсеку за балетску педагогију
- посећивање представа у организацији факултета

7.5. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ И УМЕТНИЧКА ДРУШТВА
„Културни центар“ Панчево
Укупно одржано 9 самосталних концерта / културних активности – концерти за дан школе (2); школско
такмичење (1); републичко такмичење (3), фестивал балетских школа (1); годишњи концерти школе (2)
јуна месеца. Коришћење простора – накнаде, регулисано је Уговором у смислу 50% од продатих улазница
иде КЦ Панчева а 50% школи. Изузетак је надокнада за РТ и фестивал балетских школа Србије који је
плаћен у целости од котизације како би улаз био слободан. Све концертне активности реализоване су
успешно.
„Културни центар“ Зрењанин
Реализована су 2 концерата (1 у децембру, 1 у јуну). Коришћење је регулисано уговором. Техничку
подршку су реализовали наставници издвојеног одељења школе. Ученици матичне школе су гостовали са
делом представе „Дон Кихот“ на крају првог полугодсишта.
Народно позориште и Национални ансамл „Коло“
Ученици и професори школи су током године имали пробе у балетској сали позоришта пред велика
такмичења. Сарадња са дирекцијом балета негује се већ дуги низ година.
Са управом Националног ансамбла „Коло“ организована је посета концерту у УК „Палилула“ априла
месеца. Такође, директор националног ансамбла „Коло“ се одзвао позиву и испратио републичко
такмичење у делу наступа такмичара народне игре а ради позива младим играчима за аудицију у
ансамбл. Сарадња ће се наставити и наредне школске године.
7.6.

СТРУЧНА УДРУЖЕЊА

Удружење балетских уметника Србије
Рад на заједничком решавању проблема статуса балетских педагога - уметника, промоција играчке
уметности, учествовање у стручним предавањима, праћење Кореографских минијатура, присуствовање
додели награде „Димитрије Парлић“ која сваке године додељује УБУС и друго.
Удружење балетских уметника Хрватске
Учествовање школе четврти пут по реду на међународном балетском такмичењу "Миа Чорак Славенска"
у Загребу - Хрватско народно казалиште.
Заједница музичких и балетских школа Србије
Седнице скупштине се одржавају 4 пута годишње - квартално. Наша школа има 2 делегата уз директора
школе. Ове године наша школа је јавно похваљена на скупштини за организацију фестивала балетских
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школа Србије након 10 година не одржавања фестивала. Такође нам је поверена улога домаћина
републичког такмичења за област БАЛЕТ.
Рад ЗМБШ Србије огледа се у заступању интереса музичких и балетских школа према министарству
просвете као и другим сегментима које удружење ради попут:
- организације стручних трибина и скупова
- прикази стручних књига
-организовање лиценцираних семинара стручног усавршавања
- организација републичког такмичења и поверавање улоге домаћина такмичења
- именовање чланова жирија републичког такмичења
- ЕМУ (европскко музичко удружење)
- рад на побољшању плана и програма
- ради, предлаже измене и допуне постојећих правилника (све врсте материје)
- категоризује такмичења у земљи и иностранству













7.7. МЕДИЈСКЕ КУЋЕ
"Политика"
Најава републичког такмичења за културну рубрику.
Новинска кућа "Панчевац"
Сарадња је остварена са уредницом за културу, новинарком Драганом Младеновић
Обавештавање о добијеним средствима Покрајнског секретаријата за образовање, прописе,
управу и националне мањине - заједнице (опрема, пројекти)
Најава концерата за Дан школе (децембарски) и годишње концерте (јунски)
Обавештење о реализованом Републичком такмичењу БШС и Фестивалу балетских школа Србије успеси наше школе;
Обавештење о добијеним донацијама
Обавештења о успесима школе на међународном такмичењу у Загребу
Уметнички часопис "СТЕП АРТ"
Слање вести о културним дешавањима у школи, успесима наших ученика на такмичењима
Радио Телевизија Србије
Праћење републичког такмичења (интервју са такмичарима, члановима жирија и директором)
РТ Панчево
Гостовање у јутарњем програму ради давања информација о упису у балетску школу;
Гостовање у јутарњем програму ради најаве концертних, фестивалских и свих осталих активности
школе ради позива грађанима да се одазову посети;
Посета телевизије школи ради интервјуа о новом верификованом образовном профилу;
Медијски спонзор републичког такмичења и фестивала балетских школа Србије

VIII.

Р Е А Л ИЗ А ЦИЈ А ШК ОЛ С К ОГ К А Л Е Н ДА Р А

Календар васпитно образовног рада за школску 2015/2016.годину за ученике основне и средње школе
реализован је по донешеном плану. Одступања није било сем у делу рада ученика за време пролећног
распуста када су се ученици ангажовали на часовима додатне наставе а по предлогу Стручног већа
играчких предмета школе. Додатна настава је организована за припрему ученика за предстојећа
такмичења. Испоштовани су дани верских празника.
ПРИЛОГ УЗ ИЗВЕШТАЈ У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ САДРЖИ: Годишњие извештаје предметних наставника и
Годишње извештаје корепетитора

______ _________________
Директор
Татјана Крга

М.П.
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_______________________________
Председник школског одбора
Светлана Вучинић Стојић
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2.8. Стручно усавршавање запослених стр.13
III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА стр.14
3.1. Такмичења стр.14
- школско стр.14
- републичко стр.15
- фестивал стр.16
- међународно „Миа Чорак Славенска“ стр.18
- општинске фолклорне смотре стр.19
3.2. Ваннаставне активности школе
- Летњи балетски камп у Брању стр.20 – 22
- Факултативна такмичења стр.22
- Мастер клас стр.23
- Радионице савремене игре стр.23
3.3 Секције стр.24
- Рад психолошке секције стр.24
- Пројекат „Превенција насиља и дискриминације“ стр.25
- Секција за народно певање стр.25
3.4. Концертна и јавна делатност школе стр.26
- Учешће на концерту поводом дана школе „Бранко Радичевић“ стр.26
- Такмичење балетских студија у Шапцу стр.27
3.5. Посете, екскурзије, рекреативна настава
- посета Сајму књига стр.27
- посета Музеју стр.27
- посета Националном ансамблу „Коло“ стр.27
- посете представама савремене игре стр.28
- рекреативна настава стр.8 - 31
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ стр.32
4.1. Бројно стање почетак / крај школске године ОШ стр.32
4.2. Успех ученика ОШ стр.36
4.3. Бројно стање почетак / крај школске године СШ стр.6
4.4. Успех ученика СШ стр.37
4.5. Евиденција одржаних испита стр.39
4.6. Изостанци ученика стр.40
4.7. Пријемни испит стр.40
V РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ стр.
5.1. Извештај директора стр.41 - 43
5.2. Извештај секретара школе стр.44
5.3. Педагошки колегијум стр.45-47
5.4. Рад наставничког већа стр.47-49
5.5. Стручна већа стр. 50 -54
5.6. Школски одбор стр.55 - 56
5.7. Савет родитеља стр.57 - 58
5.8. Ученички парламент стр.58 - 59
5.9. Тим за заштиту ученика од насиља стр.59-61
5.10. Тим за самовредновање стр.61-64
5.11. Тим за школски развојни план стр.65
VI ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ стр.65-66
VII САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И
СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА стр.67
7.1. Државни органи стр.67
7.2. Локална самоуправа стр.67
7.3. Просветмна инспекција и Инспекција Завода за јавно здравље стр.68-69
7.4. Образовне установе стр.69
7.5. Културне установе и уметничка друштва стр.70
7.6. Стручна удружења стр.69
7.7. Медијске куће стр.71
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА стр.72
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