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I.
I.1.

Полазне основе рада

УВОД

Приликом израде Годишњег извештаја васпитно образовно рада школе за 2014/2015.
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 2014/2015. годину је усвојен на првој седници
Школског одбора 15. септембра 2014. године.

II. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
II.1.

Верификација новог образовног профила

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице Решењем број 128-022-110/2015-01 од
17.03.2015. донео је Решење којим се констатује да школа испуњава
услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног
броја наставника и стручних сарадника за обављање делатности
образовања и васпитања у подручју рада култура, уметност и јавно
информиусање за образовни профил ИГРАЧ НАРОДНЕ ИГРЕ у
четворогодишњем трајању. Решење је дотављени Школи и Школској
управи Министарства просвете, науке и технолошког развоја
у
Зрењанину.

II.2.

Набављена опрема

Сале и учионице
 Музички уређај мини лија – 3 комада (за салу 2 и 4 и малу салу у
Д.Т.) - средства родитељског динара
 Професионални балетски под за салу 2 и преносиви балетски под
за концертне активности
 Видео надзор
 Параван за пресвлачење 2 комада
 Веш машина
 16 дрвених столица за учионицу солфеђа
 2 велике беле клупе за балетске сале
 Столице за зборницу (8 комада) и зборнички сто за Д.Т.
 Метални држачи за малу салу у Димитрија Туцовића
 Зидна огледала за малу салу у Димитрија Туцовића
 Постери најзначајнијих композитора по епохама за клавирску
учионицу
 Историјска карта - пано
 пано за наставу биологије - скелет и мускулатура
 Уметничке слике за балетске сале
 Наставнички орман за клавирску учионицу у Димитрија Туцовића
 8 женских костима за Шопске игре (8 хаљина и 8 марама)
 6 пари опанака
Кројачница - економат
Број добијених костима на поклон – / .
Број сашивених костима – 48 комада.
Сашивени трикои у оквиру проширене делатности школе – 120
продатих и 15 на лагеру.
Потребе костима су биле највеће за такмичење у Румунији (28.000,00) и
Фестивал балетских школа Србије (14.000,00).
Школска 2014./2015.
6 трикоа кратак рукав
5 белих трикоа на бретеле

Женске кошуље - хаљине 5 комада
Мушка кошуља - 4 комада

5 топова за Есмералду
1
5
1
1

хаљина љубичасто крем боје
трикоа црн дуг рукав
сукња
топ боје кајсије

Мушке беле панталоне за Банат - 6
комада
1 црвени костим за "Амора"
4 жуто беле мале кокетке
4 жуте токице за главу

Библиотека - медијатека
На крају шк.2014/15. школска бибилотека има повећан фонд за 100.
Музикалије - 488; ДВД - видео снимци -519; Звучна грађа - 463;
Књиге - 1976 (99 нових)
укупно – 3545

Поклон књиге најуспешнијим ученицима, наставницима и
партнерима школе, купљене су у вредности од 17.000,00 динара
укупно из сопствених прихода школе.

II.3.

Радови током летњег распуста

Током августа месеца извршена је пренамена простора у згради у
улици Димитрија Туцовића а на предлог Већа играчких предмета.
Учионица опште наставе је премештена у музички мабинет, музички
кабинет у простор где је била смештена мини кухиња а простор који је
била велика учионица, реновиран је у балетску салу. Од опреме школа
је купила једино металне држаче за штапове, зидна огледала и мини
линију. Балетски под је искориштен стари преносиви с тим што су
купљене лајсне. Клавинова је донешена из библиотеке.
У великој сали у Д.Т. исправљен је балетски под који је имао наборе.
Поправљене су све кваке, бравице и остали ситни кварови. За
кречењем школе ове године није било потребе.
Током августа су наштимовани сви клавири сем у издвојеним
одељењима јер би те трошкове требало да сносе општине на чијој су
територији одељења.
За помоћно особље и кројачко шнајдерско одељење набављене су
ортопедске кломпе.

Целу организацију и реализацију техничких послова урадила је
Мирјана Крајиновић.

КОНКУРСИ ЗА ОПРЕМУ, КАПИТАЛНА УЛАГАЊА И СРЕДСТВА ЗА
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Конкурс објавио:
Врста
Намена средстава
Тражени износ
Покрајински
секретаријат за
спорт и омладину

Реконструкција и доградња
балетске школе

53.351.791,00

одобрено
НЕ

Замена балетског пода у сали 2 и
набавка преносивог пода

360.000,00

НЕ

Међународно такмичење у Сибиу Румунија

185.000,00

ДА

Фонд за таленте

Таленти 2014.
Маја Стојаков за II награду на
такмичењу у Загребу "Миа Чорак
Славенска"

"Активан распуст"

Летњи балетски камп у Бостону

Награда за
најуспешније
ученике и њихове
менторе у 2014.
години
126.000,00

Изградња, опремања
и одржавање
спортских објеката у
АП Војводини
Изградња, опремања
и одржавање
спортских објеката у
АП Војводини
Фонд за таленте

(родитељи ученика
136.000; школа СП
30.000; Град Панчево
102.754)
ДА

ДА

(авио карте 114.992;
хонорар координатора
12.000 бруто)

Јапанска амбасада

Покрајински
секретаријат за
образовање,
прописе, управу и
националне мањине
- националне
заједнице

Управа за капитална
улагања АП
Војводине

Град Панчево
Градоначелник
Града
Град Панчево
Секретаријат за
урбанизам,
грађевинске и
стамбено комуналне послове

Санација,
реконструкција и
опремање школа у
Србији
Набавка опреме за
школе
Набавка опреме за
школе
Набавка опреме за
школе
Финансирање и
суфинансирање
пројеката у области
образовања,
ученичког и
студентског стандарда
Решењем

Решење о
грађевинској дозволи

Замена порумских прозора и врата

6.330,00 евра

НЕ

Видео надзор

66.000,00

ДА

1)Балетски костими за извођење
првог чина балета "Жизела" куповина материјала и шивење; 2) 8
хаљина за Шопске игре
Замена балетског пода у сали 2 и
набавка преносивог пода

440.000,00

НЕ

306.000,00

ДА

Реконструкција и доградња
балетске школе

60.177.657,00

(Град Панчево додао
45.560, родитељски
динар 9.388)
На поновљени
конкурс се
очекују резултати

Конкурисано 2 пута (маја и августа
2015.)

Финансијска средства ради
регулисања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта ЈП
"Дирекција за изградњу и уређење
Панчева"
Датум преузимања Решења :
27. јануар 2015.

НЕ

1.643.983

ДА

ДА

/

II.4.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Наставни кадар
НАСТАВНИЦИ
На
На
неодређе одређено
но време време

Запослени
само у
овој
школи
12
35
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња
VI степен
VII степен
стручна
спрема
10
6
39
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА
До 2
До 5
Од 5 до 10
године
година
година

Запослени
у две
школе

Запослени
у три и
више
школа
/

Укупно
наставник
а

специјали
ста

магистар

Доктор
наука

/

/

/

Од 10 до
20 година

Од 20 до
30 година

Од 30 до
40 година

8

55

Руководећи и стручни сарадници

Назив радног
места

Степен
стручне
спреме
VII
VI
VI

ДИРЕКТОР
БИБЛИОТЕКАР
КУЛТУРНА И
ЈАВНА
ДЕЛАТНОСТ

Стручни
испит

Године
стажа

Положен
Положен
Положен

21
25
37

Проценат
ангажован
ости
100%
100%
100%

МАНДАТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Од 16.06.2014. до 16.06.2018. године – Татјана Крга
Административни радници

Назив
радног
места
СЕКРЕТАР
РАЧУНОВОД
СТВО
ЕКОНОМ

Степен
стручне
спреме

Стручни
испит

Године
стажа

Проценат
ангажован
ости

VII
/

Положен
Положен

23
/

100%
100%

IV

Нема

17

100%

КРОЈАЧ

III

Нема

31

100%

Запослени на одржавању и обезбеђењу школског простора

Назив
Степен
Године стажа
радног
стручне
места
спреме
Спремачица I
9 - 29
(3)
ПРИПРАВНИЦИ – ПОЛОЖИЛИ ПРИПРАВНИЧКИ
У току шк.2014/15. 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, прва група колега је
успешно положила приправнички испит.
ПРИПРАВНИЦИ

Ружица Јовановић, ментор
Катарина Милинковић
Милица Писић, ментор Александра
Малијар

ПОЛАГАЛИ И ПОЛОЖИЛИ ПРИПРАВНИЧКИ

Дина Хот, ментор Ирена Станковић
Ања Петров, ментор Ивана Пезељ
Ружица Јовановић, ментор Катарина
Милинковић
Ана Вуковић, ментор Теодора Ристић

ПРОШЛИ ОБУКУ И ПРЕОСТАЛО ИМ ЈЕ
ПОЛАГАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ ИСПИТА

Милица Писић

ПОЛОЖИЛИ СТРУЧНИ ИСПИТ - ДОБИЛИ
ЛИЦЕНЦУ

Миливоје Илић
Драгана Дивац
УПУЋЕНИ НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ

Миона Барбул, Ана Вуковић и Анђелка Симић
Бранислава Бошњак, Ања Петров, Милица Писић и Ружица
Јовановић упућују се након навршавања 10 година играчког или
педагошког рада.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

ОБЛИК СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА

НАЗИВ СЕМИНАРА

ДАТУМ
ОДРЖАВАЊА

БОДОВИ

Похађана ОБУКА
ПРОГРАМА стручног
усавршавања

"Рад са ученицима са
емоционалним и понашајним
проблемима и њиховим
родитељима"
Семинар
похађали:
Катарина
Милинковић,Нада Влаовић, Ања
Петров, Нада Радоњић, Теодора
Ристић,
Милица
Илић,
Саша
Кнежевић,
Миливоје
Илић,
Светлана
Бучевац,
Светлана
Вучинић, Ивана Пезељ, Љубиша
Николић, Драган Мићић, Мирослав
Тодоровић,
Анатолиј
Новицки,
Ружица Јовановић, Наташа Тодовић
Милица
Писић,
Александра
Малијар, и Татјана Крга
"Пракса и прописи"
Семинар похађали:Ана Вуковић,
Винка Шкорић, Нада Влаовић,
Миљана Мирић и Татјана Крга

00.00.2015.

16 сати

31.мај.2015.

8 сати

"Репертоар класичног балета"
Семинар похађали: СШ:Ивана
Пезељ, Наташа Тодовић, Светлана
Вучинић. ОШ:Светлана Бучевац и

03. - 10.
априла

Број семинара у
каталогу ЗУОВ-а:47
Дин: 54.600,00
Компетенција: К3

Друштво психолога
Србије и Центар за
примењену психологију
Београд

Похађана ОБУКА
ПРОГРАМА стручног
усавршавања
Број семинара у
каталогу ЗУОВ-а: 486
Дин: 27.000,00
Компетенција: К4
Техничка школа "Змај"
Земун
Мастер клас Милице
Безмаревић

Интерно стручно
усавршавање

Ања Петров.
Покрајински
секретаријат за
образовање, прописе,
управу и
националне мањине –
националне заједнице
Фонд „Европски
послови“ АП Војводине

„ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ:
ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ“
Семинар похађале: Александра
Малијар и Татјана Крга

26-28.
новембар
2014.
године

24 сата

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА

ТАКМИЧЕЊА
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
WBC OPEN 2015 – SIBIU, ROMANIA 18. - 23. март 2015.
Од 18. до 23. марта, одржано је Светско балетско такмичење у срцу
Трансилваније – граду Сибиу у Румунији. Осам ђака Балетске школе
„Димитрије Парлић“ у класи балетских педагога Наташе Тодовић, Иване
Пезељ, Светлане Вучинић Стојић, Катарине Милинковић и Ање Петров,
наступили су у више категорија: уводној, пре професионалној и ансамбл
категорији. Најмлађа такмичарка Ангелина Крстановић (10 година)
извела је две изузетно захтевне варијације и од 44 такмичара заузела 17
место. У пре професионалној категорији наступиле су Милена Огризовић
(9 место), Маја Стојаков (12), Анђела Панчевачки (16), Ања Алексић (17),
Јована Радосављев (23), Милица Милекић (27) и Павела Бланка (28). Од
укупно 46 такмичара у њиховој категорији, најбоље су се пласирале
Милена Огризовић која је добила диплому Special mention и Маја
Стојаков. Обе су награђене стипендијом за Летњи балетски камп у
трајању од 6 недеља на Академији Норвел у Бостону. Такође, у
ансамбл категорији извођењем Pas de trois из балета „Бајадера“ ученице
Анђела Панчевачки, Милена Огризовић и Маја Стојаков освојиле су
високо 4 место од укупно 8 ансамбл игара. Комплетан утисак
такмичења је да је наших 8 ученица приказало академски и
професионални приступ балетској уметности и тиме потврдило методику
рада школе по чувеном балетском педагогу Агрипини Вагановој. Састав
жирија чинило је 12 еминентних играча, педагога и кореографа из целог
света, међу њима и наша прима балерина Милица Бјелић. Као педагози
са великим искуством на међународним такмичењима, мишљења смо да
је жири у први план стављао акробатске вештине и претерано
наглашавање драмских елемената али не и пластичност, префињеност,
грациозност и чистоћу корака у овој елитној уметности, коју су наши
ђаци приказали.
И на крају, важно је истаћи да је школа финансијски подржана од
стране Града Панчева обезбеђењем комби превоза у износу од 59.000,00
динара. Велики део средстава за смештај и исхрану ученика и
професора обезбедио је Фонд за таленте Покрајински секретаријат за
спорт и омладину у износу од 185.000,00 динара. Родитељи ученика су
обезбедили котизацију за такмичење у износу од 136.000,00 динара.
Школа је из сопствених прихода обезбедила средства у износу од
30.000,00 динара.
Извештај сачињен у сарадњи са професоркама Иваном Пезељ и Наташом
Тодовић.

VII ШКОЛСКО БАЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ - 01.04.2015. „Културни центар“ Панчева
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА за ОШ одсек класичан балет и народна игра: Ивана
Пезељ, Наташа Тодовић и Светлана Вучинић Стојић ПРЕДСЕДНИК
ЖИРИЈА
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА за средњу школу одсек класичан балет и савремена
игра: Милица Безмаревић, Ђорђе Дрљан и Светлана БучевацПРЕДСЕДНИК ЖИРИЈА
РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА 13.03.2014.
I A категорија
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
1
2
3
4
5
I Б категорија
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
1
2
3
4
5
6
7
I Б категорија
НАРОДНА ИГРА
1
II категорија
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
1
2
3
4
III категорија КЛАСИЧАН
БАЛЕТ
1
IV A категорија
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
1
2
3

Презиме и име такмичара
Крстановић Ангелина
Чечовић Јелена
Мићић Страхиеа
Миоков Миона
Шушњар Ања
Презиме и име такмичара
Чубрило Даница
Баралић Марина
Радосављев Јована
Арсеновић Андреа
Аћа Тијана
Јоцев Анастасија
Тепшић Неда
Презиме и име такмичара
ГРУПА ИГРАЧА
Презиме и име такмичара
Милица Милекић
Андријана Живанов
Бланка Павела
Александра Мрдић
Презиме и име такмичара
Ања Алексић
Презиме и име такмичара
Милена Огризовић
Маја Стојаков
Анђела Панчевачки

Просечан
број бодова
97,67
91,67
91,33
86,33
78,67
Просечан
број бод.
95
94,67
93,83
90,5
89,83
81,17
70,83
Просечан
број бод.
96
Просечан
број бод.
92,17
87,33
84,5
83,67
Просечан
број бод.
95,07
Просечан
број бод.
96,07
93,13
91,13

НАГРАДА
I
II
II
II
III
НАГРАДА
I
II
II
II
II
III
похвала
НАГРАДА
I
НАГРАДА
II
II
III
III
НАГРАДА
I
НАГРАДА
I
II
II

4
II категорија
САВРЕМЕНА ИГРА
1
2
3
4
IV A категорија
САВРЕМЕНА ИГРА
1
2
IV A категорија
САВРЕМЕНА ИГРА
1
2

Нада Дворжак
Презиме и име такмичара
Нина Попов
Милица Веселинов
Сара Крстевски
Анђела Бугарин
Презиме и име такмичара
Стефан Здравковић
Емилија Дојчиновић
Презиме и име такмичара
Исидора Бојовић
Ања Шупут

82,27
Просечан
број бод.
89,5
84,5
80,5
79,33
Просечан
број бод.
95,67
84,44
Просечан
број бод.
86,33
83,44

III
НАГРАДА
II
III
III
III
НАГРАДА
I
III
НАГРАДА
II
III

ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 10. мај 2015.

У сарадњи са Заједницом музичких и балетских школа Србије, након
вишегодишње паузе не одржавања фестивала у делу балета, од 2015. године
фестивал се одвојио од музичких школа.Ове године, домаћин је била наша
школа из Панчева а сам фестивал био је пробни у смислу осамостаљивања и
дефинисања правила и пропозиција за наредне године.
На фестивалу је учествовало 102 учесника – редовних и ванредних
ученика балетских школа Србије који су се такмичити у категорији соло и
групне игре. Школе које су се такмичиле: БШ "Лујо Давичо" Београд, БШ у
Новом Саду, Школа игре Ашхен Атаљанц - ванредни ученици БШП Нови Сад и
БШ "Димитрије Парлић" Панчево са ИО у Алибунару.
Састав жирија чинили су представници четири школе : БШ „Лујо Давичо“
Београд – балетски педагог Паша Поповић; Балетска школа у Новом Саду –
балетски педагог Александра Кетиг; БШ „Раичевић“ Суботица – балетски
педагог Наталија Раичевић; и БШ „Димитрије Парлић“ Панчево – балетски
педагог Наташа Тодовић. Секретар жирија из школе домаћина фестивала
била је професорка Милица Илић.
Фестивал се одржао у недељу 10. маја, Културни центар Панчева, са
почетком у 16 часова – улаз је био слободан. За снимање и фотографисање
такмичења ангажован је Фото студио "БАТА".
На Фестивал су позване све школе са територије Општине Панчево, Дом Срце
„Јабука“ и „Споменак“ Панчево.
Спонзори фестивала: Град Панчево, Телевизија Панчево, Туристичка
организација Панчева, Народни музеј Панчева и деца учесници уплатом
котизације за фестивал.
Фестивал је након монтаже неколико дана након одржавања приказан у
целости на Телевизији Панчево.
САТНИЦА ПРОГРАМА:
16,00 часова: Свечано отварање Фестивала - Наступ ученица у класи Наташе
Тодовић а затим поздравни говор Већник за образовање Миодраг Радојковић и
директор фестивала Татјана Крга. Водитељ програма била је проф.Теодора
Ристић
16,15 – 18,00 такмичарски програм (солити – пауза – групне игре )
18,00 – 18,45 жирирање
19,00 свечано проглашење резултата и затварање фестивала

Свим учесницима били су обезбеђени сендвичи, вода и кекс а награђеним
такмичарима цвеће и дипломе за освојена места. Такође су и сва деца учесници
добили дипломе за учешће на фестивалу.
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ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :
СОЛО ИГРА I А
СОЛО ИГРА НАГРАД ШКОЛА
КЛАСА
СОЛО ИГРА
А

БОДОВИ
Беогр
ад

Нови
Сад

Суботи
ца

Панче
во

збир
просек
ПРОГРАМ НИЈЕ
ПО
ПРОПОЗИЦИЈА
МА
ПРОГРАМ НИЈЕ
ПО
ПРОПОЗИЦИЈА
МА
ПРОГРАМ НИЈЕ
ПО
ПРОПОЗИЦИЈА
МА
192
64

1. Мићић
Страхиња

/

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

Pas de trois
„Шчелкунчик“ П. И.Ч.

/

/

/

/

2. Чечовић
Јелена

/

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

Pas de trois
„Шчелкунчик“ П. И.Ч.

/

/

/

/

3. Шушњар Ања

/

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

Pas de trois
„Шчелкунчик“ П. И.Ч.

/

/

/

/

4. Миоков
Миона

ПОХВАЛ
А

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

Женска варијација из
Pas de trois
„Шчелкунчук“ П.И.Ч.

65

65

62

/

6. Крстановић

ПРВА
НАГРАДА
(3)

Катарина
Милинковић

Пахита, варијација бр.7
„Пахита“ Л.Минкус

91

93

91

/

275
91,67

8. Андрејевић
Миливоје

ПРВА
НАГРАД
А (2)
ДРУГА
НАГРАД
А
ПРВА
НАГРАД
А (4)
ПРВА
НАГРАД
А (1)

Мирјана
Радивојеви
ћ
Кристина
Дамњанови
ћ Опсеница
Александра
Ула
Ускоковић
Нада
Дражета
063/811-8739

Варијација по програму
III разреда
Ј. Бајер
Pas de trois
„Шчелкунчик“ П. И.Ч.
кор. М.Петипа
Анина полка
кор.Б. Колунџија

/

97

100

92

289

/

92

90

89

271
90,33

соло варијација по
програму III разреда
музика-Марина Сурган

98

/

100

99

297

Ангелина

10.Вукићевић
Вера
12.Поњарац
Тијана
14.Жикић
Алекса

БШ „Д.
Парлић“

БШ „Л.
Давичо“
БШ „Л.
Давичо“
БШ „Л.
Давичо“
БШ у
Новом
Саду

96,3
/

83

85

85

253
84,33

99

ре
д
бр
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ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :
СОЛО ИГРА
СОЛО ИГРА НАГРАДА
ШКОЛА
КЛАСА

Радосављев
Јована

Нови
Сад

Суботиц
а

Панчев
о

збир
просек

БШ „Д.
Парлић“

Ања Петров

Варијација Павиљон Армиде
„Пахита“ Н.Черепин; Кор.М.Петипа

66

67

67

/

200
66,67

Варијација Житно класје
„Успавана лепотица“ П.И.Чајковски

/

/

/

/

ОДУСТАЛА

Варијација
„Есмералда“ Ч.Пуњи; кор.М.
Петипа
Варијација из „Pas de trois“ /Н.
Легат; „Вила лутака“ Ј.Бајер

/

/

/

/

ОДУСТАЛА

63

65

65

/

Варијација Перле из балета
„Коњић грбоњић“ Ц. Пуњи; кор.А.
Горски; редакција Ј. Бурлаков
Балетски дуо
Арлекин и Колумбина;П.И.
Чајковски
Балетски дуо
Арлекин и Колумбина;П.И.
Чајковски

61

62

66

/

193
64,33
189
63

56

55

55

/

166
55,33

52

52

52

/

156
52

Варијација Житно класје
„Успавана лепотица“ П.И.Ч.;
кор.М.Петипа
Варијација Рајмонде са велом
„Рајмонда“ Глазунов

/

85

89

75

249
83

/

72

62

65

Варијација Плава птица
„Успавана лепотица“ П.И.Ч.
кор.М. Петипа

/

98

100

95

199
66,33
293

Мирјана
Радивојевић
Мирјана
Радивојевић

Варијација Павиљон Армиде
„Пахита“ Черепнин

/

74

73

75

Варијација Мазурка
Ј. Бајер; кор.Б. Вучковић

/

92

92

88

Сања
Тодорић
Вучковић
Сања
Тодорић
Вучковић
Сања
Тодорић
Вучковић
Лариса
Гајић

Варијација Нирити Р. Дриго
„Талисман“; кор.М.Петипа

92

/

92

93

277
92,33

Варијација Сванилде
Л.Делиб „Копелија“; кор.М. Петипа

68

/

65

70

203

Обавезна варијација
кор.С.В. Стојић; муз. Анђелка
Симић

62

/

62

70

194
64,67

Варијација Пахите
„Пахита“ Л. Минкус

93

/

96

96

285
95

Аћа Тијана

/

БШ „Д.
Парлић“

Ања Петров

3

Баралић
Мина

/

БШ „Д.
Парлић“

Светлана
Бучевац

4

Чубрило
Даница
Арсеновић
Андреа

ПОХВАЛА

БШ „Д.
Парлић“

ПОХВАЛА

БШ „Д.
Парлић“

Светлана
Бучевац
Светлана
Бучевац

6

Јоцев
Анастасија

/

БШ „Д.
Парлић“

Ђорђе
Дрљан

7

Тепшић Неда

/

БШ „Д.
Парлић“

Ђорђе
Дрљан

8

Аксентијевић
Наталија

ДРУГА
НАГРАДА

БШ „Л.
Давичо“

Каролина
Марјановић

9

Вујновић
Исидора
Ковачевић
Кристина

ПОХВАЛА

БШ „Л.
Давичо“

ПРВА
НАГРАДА
(1)
ТРЕЋА
НАГРАДА
ПРВА
НАГРАДА
(4)
ПРВА
НАГРАДА
(3)
ПОХВАЛА

БШ „Л.
Давичо“

Каролина
Марјановић
Каролина
Марјановић

10

БОДОВИ
Беогр
ад

ПОХВАЛА

2

5

IБ
СОЛО ИГРА

11

Пивач Галица

12

Танчић
Милица

13

Зец Катарина

14

Касум Петра

15

Ђулибрк
Теодора

ПОХВАЛА

БШ у Новом
Саду

16

Петровић
Миа

ПРВА
НАГРАДА
(2)

БШ у Новом
Саду

БШ „Л.
Давичо“
БШ „Л.
Давичо“
БШ у Новом
Саду
БШ у Новом
Саду

97,67
222
74
272
90,67

67,67

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА - ГРУПНА ИГРА IA класичан балет

ГРУПНА ИГРА

„J’AMPE
DANCE“
Одломак из
балетра
„Бајадера“ Л.
Минкус

„ПЕСМА
БЕЗ
РЕЧИ“
Ј.С.Бах
кор. Нада
Дражета

НАГРА
ДА

/

ПРВА
НАГРАД
А

„ЛЕТО“
А. Вивалди
кор. Нада
Дражета

ДРУГА
НАГРАД
А (2)

„ПРОЛЕЋЕ –
ЛЕГЕНДА О
ТЕБИ“
Франсоа
Куперин
кор. Ашхен
Атаљанц

ДРУГА
НАГРАД
А (1)

„ВАЛЦЕР“
Л. Делиб
„Копелија“
кор. Ашхен
Атаљанц

ШКОЛА

КЛАСА

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

БШ у Новом
Саду

БШ у Новом
Саду

Ванредни
ђаци БШ у
Новом Саду

Нада
Дражет
а

Нада
Дражет
а

Ашхен
Атаљан
ц

Такмичари
13 такмичара:
Јелена Чечовић, Ања Шушњар,
Катарина Крстановић, Катарина
Јованов; Ања Цветковић, Теодора
Перић, Миона Миоков, Миа Ристић,
Катарина Зема, Маја
Милосављевић, Николета
Димитријевић, Наталија Николић.
12 такмичара:
Алекса Жикић, Лејла Зрнић,
Мишчевић Јелена, Ања Кнежевић,
Ксенија Милинковић, Ивана
Трпчевић, Даница Дробњак, Лара
Радуловић, Анамарија Ристић,
Марко Балаћ, Елена Пајић, Миња
Јокановић.
14 такмичара:
Зорица Радујков, Јана Дражић,
Марта Паниан, Катарина Кузманов,
Анастасија Мицки, Ивона Павков,
Наталија Загорац, Каролина Божић,
Анђела Куревија, Марија
Роксандић, Николина Гвојић, Ана
Новаковић, Сара Јањић, Ања
Вранковић.
6 такмичара:
Тара Ливаја, Христина Станковић,
Софија Милић, Миа Шурлан,
Татјана Стојичевић, Ема Пантовић.

БОДОВИ
Беогр
ад

Нови
Сад

Суботи
ца

Панчево

збир
просек

57

56

57

/

170
56,67

93

/

91

90

274
91,33

88

/

89

79

256
85,33

86

/

89

90

265
88,33

ПОХВА
ЛА

Ванредни
ђаци БШ у
Новом Саду

Ашхен
Атаљан
ц

5 такмичара:
Тара Ливаја, Христина Станковић,
Миа Шурлан, Татјана Стојичевић,
Ема Пантовић.

66

/

60

70

196
65,33

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА - ГРУПНА ИГРА I Б класичан балет

ГРУПНА ИГРА

НАГРАД
А

„МОЛИТВА“
Л.Делиб
„Копелија“ III чин
кор.М.Петипа
према Сен Леон

ТРЕЋА
НАГРАДА
(3)

„ДРУГАРИЦЕ“
Ц. Пуњи
„Есмералда“ II чин
кор.М. Петипа

ПОХВАЛА

„ВАЛЦЕР ГРАЦИЈА“
Р. Дриго
кор. Каролина
Марјановић

ПРВА
НАГРАДА

„СЕРЕНАДА“
П. И. Чајковски
кор. Лариса Гајић

ТРЕЋА
НАГРАДА
(2)

„СКЕРЦО“
Ф. Менделсон
кор.Е. Алканова

ТРЕЋА
НАГРАДА
(1)

ШКО
ЛА

КЛАСА

БШ „Д.
Парлић
“

Светлана Бучевац

БШ „Д.
Парлић
“

Светлана Бучевац

БШ „Л.
Давичо
“

Каролина
Марјановић и
Мирјана
Радивојевић

БШ у
Новом
Саду

БШ у
Новом
Саду

Лариса Гајић

Сања Тодорић
Вучковић

ГРУПНА ИГРА
4 такмичара:
Даница Чубрило, Андреа
Арсеновић, Катарина
Путић, Јована
Радосављев
4 такмичара:
Даница Чубрило, Андреа
Арсеновић, Катарина
Путић, Јована
Радосављев
9 такмичара:
Наталија Аксентијевић,
Исидора Вујновић,
Кристина Ковачевић,
Галица Пивач, Милица
Танчић, Маша
Коларевић, Анђела
Лаушевић, Ирина
Митровић, Милена
Јанковић.
11 такмичара:
Анамарија Бечварди,
Миа Петровић, Татјана
Стефановић, Хана Салак,
Луна Бурић, Искра
Срнка, Милица Срданов,
Милица Ћирић, Ана
Јаковљевић, Кристина
Кљајевић, Зита Николић.
4 такмичара:
Катарина Зец, Петра
Касум, Теодора Ћулибрк,
Ана Табаков.

БОДОВИ
Београ
д

Нов
и
Сад

Суботи
ца

Панче
во

71

72

75

/

збир
просек
218
72,67

63

68

69

/

200
66,67

/

92

99

90

281

93,67

80

/

70

70

220

73,33

77

/

70

78

225
75

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА
ГРУПНА ИГРА
ГРУПНА
НАГРАДА ШКОЛА КЛАСА
ИГРА
„ПАУК“
Астор
Пијацола
кор.Катарина
Милинковић

ПРВА
НАГРАДА

„ЛЕТОЛЕГЕНДА О
ТЕБИ“
Асурд
кор. Ашхен
Атаљанц

ТРЕЋА
НАГРАДА

TEARDROP
„СУЗА“
Masive Atack
кор. Теодора
Живковић

ДРУГА
НАГРАДА

БШ „Д.
Парлић“

Ванредн
и ђаци
БШ у
Новом
Саду
БШ у
Новом
Саду

- савремена игра
ГРУПНА ИГРА

Катарина
Милинковић

Ашхен Атаљанц

КЛАСА-Сања
Тодоровић
Вучковић;
Наставница
савремене игре:
Теодора
Живковић

БОДОВИ
Беогр Нови
ад
Сад

Суботи
ца

Панч
ево

збир
просек

5 такмичара:
Милица
Бошњаковић,
Теодора
Вученовић,
Теодора Драговић,
Марта Душ,
Ангелина
Крстановић.

91

95

/

277

5 такмичара:
Тара Ливаја, Миа
Шурлан, Татјана
Стојичевић, Ема
Пантовић, Софија
Милић.

77

4 такмичара:
Катарина Зец,
Петра Касум,
Теодора Ћулибрк,
Ана Табаков

93

91

92,33

/

69

76

222

74

/

76

85

254
84,67

ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :

СОЛО ИГРА I А

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ТАКМИЧАРА

ШКОЛА

КЛАСА

ПРОГРАМ

ПРОСЕЧАН
БРОЈ БОДОВА

НАГРАДА

Жикић Алекса

БШ у Новом
Саду

Нада
Дражета
063/811-8739

99

ПРВА НАГРАДА
(1)

Андрејевић
Миливоје

БШ „Л.
Давичо“

Мирјана
Радивојевић

96,3

ПРВА НАГРАДА
(2)

Крстановић
Ангелина

БШ „Д.
Парлић“

Катарина
Милинковић

91,67

ПРВА НАГРАДА
(3)

Поњарац Тијана

БШ „Л.
Давичо“

90,33

ПРВА НАГРАДА
(4)

Вукићевић Вера

БШ „Л.
Давичо“

Александра
Ула
Ускоковић
Кристина
Дамњановић
Опсеница

соло варијација
по програму III
разреда
музика-Марина
Сурган
Варијација по
програму III
разреда
Ј. Бајер
Пахита, варијација
бр.7
„Пахита“ Л.Минкус
Анина полка
кор.Б. Колунџија

84,33

ДРУГА НАГРАДА

Миоков Миона

БШ „Д.
Парлић“

Pas de trois
„Шчелкунчик“ П.
И.Ч.
кор. М.Петипа
Женска варијација
из Pas de trois
„Шчелкунчук“
П.И.Ч.

64

ПОХВАЛА

Љубиша
Николић

ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :
КЛАСА
ПРОГРАМ

СОЛО ИГРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШКОЛА

Ковачевић
Кристина

БШ „Л.
Давичо“

Каролина
Марјановић

Варијација Плава птица
„Успавана лепотица“ П.И.Ч.
кор.М. Петипа

Петровић Миа

БШ у Новом
Саду
БШ у Новом
Саду
БШ „Л.
Давичо“
БШ „Л.
Давичо“

Лариса
Гајић
Сања
Тодорић
Вучковић
Мирјана
Радивојевић
Каролина
Марјановић

Пивач Галица

БШ „Л.
Давичо“

Вујновић Исидора

IБ
ПРОСЕЧАН
БРОЈ
БОДОВА
97,67

НАГРАДА

Варијација Пахите
„Пахита“ Л. Минкус
Варијација Нирити Р. Дриго
„Талисман“; кор.М.Петипа

95

ПРВА НАГРАДА
(2)
ПРВА НАГРАДА
(3)

90,67

Мирјана
Радивојевић

Варијација Мазурка
Ј. Бајер; кор.Б. Вучковић
Варијација Житно класје
„Успавана лепотица“ П.И.Ч.;
кор.М.Петипа
Варијација Павиљон Армиде
„Пахита“ Черепнин

БШ „Л.
Давичо“

Каролина
Марјановић

Радосављев Јована

БШ „Д.
Парлић“

Касум Петра

Зец Катарина
Танчић Милица

92,33

ПРВА НАГРАДА
(1)

83

ПРВА НАГРАДА
(4)
ДРУГА НАГРАДА

74

ТРЕЋА НАГРАДА

Варијација Рајмонде са велом
„Рајмонда“ Глазунов

66,33

ПОХВАЛА

Ања Петров

Варијација Павиљон Армиде
„Пахита“ Н.Черепин; Кор.М.Петипа

66,67

ПОХВАЛА

БШ у Новом
Саду

Сања
Тодорић
Вучковић

Варијација Сванилде
Л.Делиб „Копелија“; кор.М.
Петипа

67,67

ПОХВАЛА

Ђулибрк Теодора

БШ у Новом
Саду

Обавезна варијација
кор.С.В. Стојић; муз. Анђелка Симић

64,67

ПОХВАЛА

Чубрило Даница

БШ „Д.
Парлић“

Сања
Тодорић
Вучковић
Светлана
Бучевац

Варијација из „Pas de trois“ /Н.
Легат; „Вила лутака“ Ј.Бајер

64,33

ПОХВАЛА

Арсеновић Андреа

БШ „Д.
Парлић“

Светлана
Бучевац

Варијација Перле из балета „Коњић
грбоњић“ Ц. Пуњи; кор.А. Горски;
редакција Ј. Бурлаков

63

ПОХВАЛА

Јоцев Анастасија

БШ „Д.
Парлић“

Ђорђе Дрљан

55,33

/

Тепшић Неда

БШ „Д.
Парлић“

Ђорђе Дрљан

Балетски дуо
Арлекин и Колумбина;П.И.
Чајковски
Балетски дуо
Арлекин и Колумбина;П.И.

52

/

Аксентијевић
Наталија

Чајковски

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА - ГРУПНА ИГРА IA класичан балет

ПРОГРАМ

ШКОЛА

КЛАСА

„ПЕСМА БЕЗ РЕЧИ“
Ј.С.Бах
кор. Нада Дражета

БШ у
Новом
Саду

Нада
Дражет
а

„ПРОЛЕЋЕ –
ЛЕГЕНДА О ТЕБИ“
Франсоа Куперин
кор. Ашхен
Атаљанц

Ванредни
ђаци БШ у
Новом
Саду

Ашхен
Атаљан
ц

„ЛЕТО“
А. Вивалди
кор. Нада
Дражета

БШ у
Новом
Саду

Нада
Дражет
а

Ванредни
ђаци БШ у
Новом
Саду

Ашхен
Атаљан
ц

БШ „Д.
Парлић“

Љубиша
Николић

„ВАЛЦЕР“
Л. Делиб
„Копелија“
кор. Ашхен
Атаљанц
„J’AMPE DANCE“
Одломак из
балетра
„Бајадера“ Л.
Минкус

ТАКМИЧАРИ

12 такмичара:
Алекса Жикић, Лејла Зрнић,
Мишчевић Јелена, Ања
Кнежевић, Ксенија Милинковић,
Ивана Трпчевић, Даница
Дробњак, Лара Радуловић,
Анамарија Ристић, Марко Балаћ,
Елена Пајић, Миња Јокановић.
6 такмичара:
Тара Ливаја, Христина
Станковић, Софија Милић, Миа
Шурлан, Татјана Стојичевић, Ема
Пантовић.
14 такмичара:
Зорица Радујков, Јана Дражић,
Марта Паниан, Катарина
Кузманов, Анастасија Мицки,
Ивона Павков, Наталија Загорац,
Каролина Божић, Анђела
Куревија, Марија Роксандић,
Николина Гвојић, Ана Новаковић,
Сара Јањић, Ања Вранковић.
5 такмичара:
Тара Ливаја, Христина
Станковић, Миа Шурлан, Татјана
Стојичевић, Ема Пантовић.

13 такмичара:
Јелена Чечовић, Ања Шушњар,
Катарина Крстановић, Катарина
Јованов; Ања Цветковић, Теодора
Перић, Миона Миоков, Миа
Ристић, Катарина Зема, Маја
Милосављевић, Николета
Димитријевић, Наталија
Николић.

ПРОСЕЧАН
БРОЈ
БОДОВА

НАГРАДА

91,33

ПРВА НАГРАДА

88,33

ДРУГА НАГРАДА
(1)

85,33

ДРУГА НАГРАДА
(2)

65,33

ПОХВАЛА

56,67

/
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ПРОГРАМ

ШКОЛ
А

КЛАСА

„ВАЛЦЕР ГРАЦИЈА“
Р. Дриго
кор. Каролина
Марјановић

БШ „Л.
Давичо
“

Каролина
Марјановић и
Мирјана
Радивојевић

БШ у
Новом
Саду

Сања Тодорић
Вучковић

„СЕРЕНАДА“
П. И. Чајковски
кор. Лариса Гајић

БШ у
Новом
Саду

Лариса Гајић

„МОЛИТВА“
Л.Делиб „Копелија“ III
чин
кор.М.Петипа према
Сен Леон

БШ „Д.
Парлић
“

Светлана Бучевац

БШ „Д.
Парлић
“

Светлана Бучевац

„СКЕРЦО“
Ф. Менделсон
кор.Е. Алканова

„ДРУГАРИЦЕ“
Ц. Пуњи „Есмералда“ II
чин
кор.М. Петипа

ТАКМИЧАРИ

9 такмичара:
Наталија Аксентијевић,
Исидора Вујновић,
Кристина Ковачевић,
Галица Пивач, Милица
Танчић, Маша
Коларевић, Анђела
Лаушевић, Ирина
Митровић, Милена
Јанковић.
4 такмичара:
Катарина Зец, Петра
Касум, Теодора
Ћулибрк, Ана Табаков.
11 такмичара:
Анамарија Бечварди,
Миа Петровић, Татјана
Стефановић, Хана
Салак, Луна Бурић,
Искра Срнка, Милица
Срданов, Милица
Ћирић, Ана Јаковљевић,
Кристина Кљајевић,
Зита Николић.
4 такмичара:
Даница Чубрило,
Андреа Арсеновић,
Катарина Путић, Јована
Радосављев
4 такмичара:
Даница Чубрило,
Андреа Арсеновић,
Катарина Путић, Јована
Радосављев

ПРОСЕЧАН
БРОЈ
БОДОВА

НАГРАДА

93,67

ПРВА НАГРАДА

75

ТРЕЋА НАГРАДА
(1)

73,33

ТРЕЋА НАГРАДА
(2)

72,67

ТРЕЋА НАГРАДА
(3)

66,67

ПОХВАЛА

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА

ГРУПНА ИГРА

- савремена игра

ПРОГРАМ

ШКОЛА

КЛАСА

„ПАУК“
Астор Пијацола
кор.Катарина
Милинковић

БШ „Д.
Парлић“

Катарина
Милинковић

TEARDROP
„СУЗА“
Masive Atack
кор. Теодора
Живковић

БШ у Новом
Саду

КЛАСА-Сања
Тодоровић
Вучковић;
Наставница
савремене игре:
Теодора Живковић

„ЛЕТОЛЕГЕНДА О
ТЕБИ“
Асурд
кор. Ашхен
Атаљанц

Ванредни
ђаци БШ у
Новом Саду

Ашхен
Атаљанц

ТАКМИЧАРИ

5 такмичара:
Милица
Бошњаковић,
Теодора
Вученовић,
Теодора Драговић,
Марта Душ,
Ангелина
Крстановић.
4 такмичара:
Катарина Зец,
Петра Касум,
Теодора Ћулибрк,
Ана Табаков

5 такмичара:
Тара Ливаја, Миа
Шурлан, Татјана
Стојичевић, Ема
Пантовић, Софија
Милић.

ПРОСЕЧАН
БРОЈ БОДОВА

НАГРАДА

92,33

ПРВА НАГРАДА

84,67

ДРУГА НАГРАДА

74

ТРЕЋА НАГРАДА

ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :
ПЛАСМАН ШКОЛЕ

СОЛО ИГРА I А

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

297

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“ БЕОГРАД

271

ТРЕЋЕ МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

233,5

ПРВА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА :
ПЛАСМАН ШКОЛЕ

СОЛО ИГРА I В

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“ БЕОГРАД

247

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

239,7

ТРЕЋЕ МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

180,8

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА : ГРУПНА ИГРА I А класичан балет

ПЛАСМАН ШКОЛЕ

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

247,7

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

56,67

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА : ГРУПНА ИГРА I Б класичан балет
ПЛАСМАН ШКОЛЕ

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“ БЕОГРАД

281

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

222,5

ТРЕЋЕ МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

209

ДРУГА КАТЕГОРИЈА БАЛЕТА : ГРУПНА ИГРА савремена игра
ПЛАСМАН ШКОЛЕ

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

277

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

238

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ШКОЛА
ПЛАСМАН ШКОЛЕ

ШКОЛА

ПРОСЕЧАН БРОЈ БОДОВА

ПРВО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ЛУЈО ДАВИЧО“ БЕОГРАД

266,3

ДРУГО МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА У
НОВОМ САДУ

248,98

ТРЕЋЕ МЕСТО

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ПАНЧЕВО

191,39

29. април - Дечији Београдски фестивал
Мало позориште „Душко Радовић“ Београд

Под покровитељством Министарства културе Републике Србије, организован је Први
Дечији боградски фестивал - ДБФ. Организатор такмичења је Балетски центар Ана
Пфлуг и Београдска секција ЦИД УНЕСКО. Програмски одбор фестивала:Ана Пфлуг
(директор и селектор), Јован Буковала (продуцент и менаџер) и Ивана Миловановић
(председник Београдске секције ЦИД УНЕСКО). Фестивал је реализован у Малом
позоришту "Душко Радовић" Београд . На фестивалу је поред наше школе, учествовала
БШ Нови Сад и велики број балетских студија. Као школа смо приказали нумере које су
јасно показале разлику између факултативног и професионалног бављења балетом.
Иако ово није био ниво на коме би као школа наступили, у корист нам је да се медијски
прикажемо а пре свега нашим ученицима прилика да наступе на сцени у Београду.
Поред играчког, приказали смо однос према костиму који је за овакву врсту школе на
одличном нивоу. Иза овог успеха стоји наше кројачко шнајдерско одељење са Аном
Анкуцић и Слађаном Николић. Програм који смо приказали:
"Дечија игра" - 12 ученица из класе Светлане Бучевац
"Џамп денс" - 14 ученица из класе Љубише Николића
"Молитва" - 6 ученица у класи Светлане Бучевац
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА - НЕРАНГИРАНА
Na međunarodnom baletskom takmičenju održanom u Šapcu 29.11.2014.
godine Baletska škola „Dimitrije Parlić“ iz Pančeva uzela je učešće i osvojila sledeće
nagrade:
Mini od 6 do 8.5 godina
Baletska Škola „Dimitrije Parlić“ istureno odeljenje Alibunar – Par - Klasičan balet Kineska igra iz baleta „Krcko Oraščić“
IGRALI SU: Bogdanović Ines Marija, Petrivić Anica – DRUGA NAGRADA
Deca od 8,5 do 10 godina
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Grupa - Klasičan balet – Pilići
IGRALI SU: Ivan Ćosić, Teodora Ostojin, Natalija Dragojlović, Nevena Gavranović I Irena
Nikolić – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Grupa - Moderan balet - Baletski valcer
IGRALI SU: Ivan Ćosić, Teodora Ostojin, Natalija Dragojlović, Nevena Gavranović i Irena
Nikolić – PRVA NAGRADA
Deca od 10 do 12,5 godina
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Kitri
IGRALA JE: Jovana Radosavljev – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Krcko Oraščić
IGRAO JE: Dario Krajnjan – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Paviljon Armide
IGRALA JE: Mia Ristić – PRVA NAGRADA

Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Talisman
IGRALA JE: Angelina Krstanović – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Žitno klasje
IGRALA JE: Tijana Aća – DRUGA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Solo - Klasičan balet – Vila zlata
I IGRALA JE: Jovana Radosavljev – DRUGA NAGRADA
Deca od 10 do 12,5 godina
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Trio - Klasičan balet – Pas de trios “Krcko
Oraščić”
IGRALI SU: Strahinja Mićić, Anja Šušnjar i Jelena Čečović – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Grupa - Klasičan balet – Srebro
IGRALI SU: Tijana Aća, Jovana Radosavljev, Ana Stojanović i Aleksandra Banđur–
TREĆA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo–Formacija - Klasičan balet– Jampe dance–iz
baleta Bajadera
IGRALI SU: Miokov Miona, Anja Šušnjar, Jelena Čečović, Katarina Krstajić, Katarina
Jovanov, Anja Cvetković, Nikoleta Dimitrijević, Maja Milosavljević, Mia Ristić, Katarina
Zema i Teodora Perić – PRVA NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Formacija - Klasičan balet– Bah
IGRALI SU: Tijana Aća, Jovana Radosavljev, Dario Krajnjan, Ana Stojanović, Aleksandra
Banđur, Anđelija Vračević, Marijeta Latković Anđela Trajčić i Milica Mihailović – DRUGA
NAGRADA
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Grupa - Klasičan balet– Pauk
IGRALI SU: Angelina Krstanović, Milica Bošnjaković, Teodora Vučenović, Teodora
Dragović i Marta Duš – PRVA NAGRADA
Juniori od 12,6 do 16 godina
Baletska Škola „Dimitrije Parlić“ istureno odeljenje Alibunar – Solo - Klasičan balet –
Varijacija Naile
IGRALA JE: Jocev Anastasija – DRUGA NAGRADA
Baletska Škola „Dimitrije Parlić“ istureno odeljenje Alibunar – Solo - Klasičan balet –
Varijacija na muziku Beethoven's Silence
IGRALA JE: Tepšić Neda – TREĆA NAGRADA
Baletska Škola „Dimitrije Parlić“ istureno odeljenje Alibunar – Trio - Klasičan balet –
Princeze
IGRALI SU: Dadić Isidora, Jocev Anastasija, Tepšić Neda – DRUGA NAGRADA
Seniori stariji od 16 godina
Baletska škola Dimitrije Parlić Pančevo – Duo - Klasičan balet– Pas de, de, de
IGRALI SU: Đžehvetović Teodora i Hovhannisyan Vahe – PRVA NAGRADA
ОТВОРЕНИ КОНЦЕРТ "БАЛЕТ КРОЗ ВРЕМЕ"
15. децембар 2014. Културни центар Панчева

У циљу популаризације балетске уметности и приближавања
културних садржаја деци основно школског узраста а посебно за ону
децу која нису имала прилике да уживо виде балет, у сарадњи са
„Културним центром“ Панчева приредили смо концерт који је реализован
15. децембра у 12 часова у дворани „Културног центра“ Панчева. Улаз је
био бесплатан а позив послат свим основним школама на територији
општине Панчево, Дому Срце у Јабуци и Дому за незбринуту децу
"Споменак".
Концерт је замишљен као временска филмска и играчка шетња кроз
епохе балета а прати његов развој: како и где је настао, који су били
најзначајнији кореографи и играчи, који стилови игре постоје. Деца су

поред нарације глумаца видела најпопуларније игре из класичног и
савременог репертоара у извођењу ученика основне и средње балетске
школе „Димитрије Парлић“, а такође и снимке највећих балетских
уметника данашњице. Трајање програма је 60 минута.
Поред ове посете, посетиоци су могли да учествују и у
хуманитарној акцији помоћи деци са тешким здравственим
проблемима а којима је потребан новац за даље лечење. Кутије за
донацију биле су постављене код уласка у дворану.
Идеја нам је била да овај концерт буде један „живи час“ из музичке
културе али и ваннаставна активност која би имала свакако позитиван и
племенит карактер.
Сценарио концерта, текст и идеја - аутор Светлана Бучевац
Видео материјал - Миливоје Илић
Глас и монтажа филма - Милан Стојановић
Техничка реализација - Татјана Крга
КОНЦЕРТ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ШКОЛЕ У ЗРЕЊАНИНУ
23.12. 2014 године
Дана 23.12.2014. одржан је концерт у културном центру у
Зрењанину. На концерту су учествовали ученици издвојеног одељења из
Зрењанина и Алибунара. Одиграна је представа „Крцко Орашчић“ на
музику П.И.Чајковског. Идеја је потекла од колегинице Александре Тот.
На раду у представи
учествовали су колеге Бранислава Бошњак,
Александар Неагић, Дина Хот, Анета Чупић, Дрљан Ђорђе и Емануела
Здравковић. Концерт је почео на време и протекао у најбољем реду.
Изгледао је као целовечерња балетска представа. Колегиница
Александра Тот је осмислила радњу тј. режију, одабрала и повезала
музику и написала текст који је саставни део представе. Обезбедила је
сопственим средствима сценографију ,лед расвету и костим за Крцка .
Сопственим средствима је урадила дизајн и штампу пет колорних
плаката А3 формата. Обезбедила је фотографа и организовала
реализацију проба и концерта. Осмислила и увежбала је следеће
кореографије: 1-увод (трећи и четврти разред). 2-Кларин соло (Ивана
Давидовац-четврти разред), 3-чаробњаков соло(Тамара Шеста - четврти
разред), 4-соло Крцка Орашчића (Андреа Тот – други разред), 5-снежне
краљице (трећи и четврти разред), 6-Кинеска игра (други разред), 7Шпанска игра (трећи и четврти разред), 8-валцер цвећа (други разред),
9-дефиле. Била је инспицијент на представи. Колегиница Бранислава
Бошњак је са ученицама првог разреда
припремила „Војнике“,
„Пахуљице“ и још једну кореографију. Помогла је око организације
представе и на самом концерту. Задатак колеге Александра Неагића је
био да компјутерски измонтира ( скрати/убрза, дода ефекте) и
преименује оригинални аудио формат у прихватљиви за коришћење како

на пробама тако и на самом концерту. Организовао је остале ставке које
се тичу техничког дела концерта: пренос и поставка пода на сцени,
припрема и украшавање сцене, организација техничког особља
задуженог за расвету, упознавање истих са програмом концерта и
потребама за светлосним ефектима при извођењу, договор са шефом
технике „Културног центра“ око коришћења аудио опреме, стварање
услова за читање конферансе од стране колегинице Дине Хот у самој
тонској кабини, репродукција нумера на самом дану концерта.
Колегиница Анета Чупић је урадила једну кореографијом са другим
разредом. Колега Дрљан Ђорђе је са децом из Алибунара урадио шест
кореографија. Кореографију мишева са припремним и првим разредом,
Арлекин и Колумбина, Сарацени са четвртим разредом и кореографију
Принцезе са припремним, првим и четвртим разредом. Колегиница
Емануела Здравковић је била задужена за музику у и.о. Алибунар.
Костими за представу Крцко Орашчић узети су из фундуса школе у
Панчеву. Превоз деце из Алибунара обезбедили су родитељи
изнајмљивањем ступовог аутобуса.
Родитељи су изузетно задовољни са приказаном представом у
Културном центру у Зрењанину и дали су предлог да се и за крај школске
године организује концерт на исти начин у виду представе.
Морамо напоменути искрену, несебичну помоћ запослених у
Културном центру Зрењанин без које концерт није могао заживети онако
како смо сви желели. Надамо се да смо у томе и успели како на наше
задовољство, тако и на задовољство наших ученица и њихових родитеља.
МАСТЕР КЛАС МИЛИЦЕ БЕЗМАРЕВИЋ 03.-09. априла
Мастер кла под називом „Припрема ученика за аудиције у
позориштима“ одржан је од 03. до 09. априла у Балетској школи
„Димитрије Парлић“ Панчево, зграда у улици Димитрија Туцовића бр.2.
Дневно је одржано по три (3) наставна часа.
Ученици су уплатити котизацију у износу од 2.000 динара а остатак
потребних средстава финансирала је Школа из сопствених порихода.
Сви учесници били су презадовољни и предложили да и следеће године
организујемо мастер клас са проф.Милицом Безмаревић.

Концертна / јавна делатност школе

I 1

I 2
I 3

I 4
I 5
II 1

II 2
II 3
II 4
II 5
III1

Табеларни приказ: Kонцертна делатност, такмичења, ТВ гостовања, јавни час и др.
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру
Панчево.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014. –Освојена прва награда за
кореографију „Пилићи“ и прва награда за кореографију „Било једном у децембру“
Концерт 12.12.2014. у Културном центру Панчево са кореографијама „Пилићи“,
„Било једном у децембру“ и кореографија Милинковић Катарине А.Вивалди
„Palladio“. Јавни час 16.12.2014.
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Концерт 12.12.2014. кореографија Милинковић Катарине на музику А.Вивалди „Palladio“
Учествовање на РТВојводина 1 – 09.11.2014.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево а 23.12.2014. концерт у Зрењанину
22.12.2014. – јавни час
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево а 23.12.2014. концерт у Зрењанину
Јавни час 18.12.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Јавни час из народне игре 16.12.2014. и јавни час из основе игре 16.12.2014.
Учествовање на РТВ Панчево – 08.09.2014.
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014. прва награда Дарио Крајњан и друга награда
за групну тачку.
07. и 12.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
07. и 12.12.2014. концерти у Култруном центру Панчево. Јавни час – 23.12.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево а 23.12.2014. концерт у Зрењанину
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Јавни час из народне игре 16.12.2014. и јавни час из основе игре 16.12.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Јавни час из народне игре 16.12.2014. и јавни час из основе игре 16.12.2014.
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.- прва награда сви учесници
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12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
17.12.2014. – јавни час
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.- прва награда Ангелина Крстановић за соло
варијацију и прва награда за групну тачку „Паук“.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево: кореографија Милинковић Катарине
„Palladio“, варијација „Талисман“ и „Кабаре“- кореографија Анета Чупић
Концерт у Зрењанину 23.12.2014.
07. и 12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Јавни час из народне игре 16.12.2014. и јавни час из основе игре 16.12.2014.
Гостовање у емисији на РТВ Панчево – 08.09.2014.
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.
07. и 12.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
Гостовање у емисији „Јутарњи програм“ на РТВ Панчево – 06.12.2014.
07. , 12. и 15.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Јавни час – 23.12.2014.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево и концерт у Зрењанину 23.12.2014.
Јавни час 22.12.2014.
Концерт у Зрењанину 23.12.201.4
Посета балетској представи „Легенда о теби“ 27.11.2014. у Културном центру Панчево.
07. и 12.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Јавни час 16.12.2014.
12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Јавни час 22.09.2014., 10.11.2014. и 15.12.2014.
СРЕДЊА ШКОЛА:
Посета сајму књига 30.10.2014.
Посета балетској представи „Лабудово језеро“ 04.12.2014.
07. , 12. и 15.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Јавни час 18.12.2014.
07. 12.12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Посета сајму књига 30.10.2014.
Посета сајму књига 30.10.2014.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.
Гостовање на РТВ Панчево – 09.12.2014.
Учествовање Џехверовић Теодоре на Гранд фестивалу 01.12.2014.
Посета балетској представи „Лабудово језеро“ 04.12.2014.
07. , 12. и 15.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Посета сајму књига 30.10.2014.
Посета балетској представи „Лабудово језеро“ 04.12.2014.
07. 12.2014. концерт у Културном центру Панчево
Посета сајму књига 30.10.2014.
Међународно такмичење у Шапцу 29.11.2014.- гостовање
Посета балетској представи „Лабудово језеро“ 04.12.2014.
07. , 12. и 15.12.2014. концерти у Културном центру Панчево
Посета сајму књига 30.10.2014.
Посета балетској представи „Лабудово језеро“ 04.12.2014.
07., 12. и 15. 12.2014. концерти у Културном центру Панчево

Концертна активност, такмичења и јавни часови ученика ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
I 1 – Јавни час 09.06.2015.
Концерти: 12.12.2014. и 12.06.2015.
Такмичења: Међународно балетско такмичење у организацији Центра за
игру, 21.02.2015.
у Сремској Митровици
-Међународно такмичење балетских студија у Бечу 26.02.2015. –WIEN
OPEN
I 2 – Јавни час 16.06.2015.

Концерти – 12.06.2015. нумере А.Вивалди „Palladio“ и Zelwer – кореографија
Катарина Милинковић
Такмичења: WIEN OPEN/ Међународно такмичење балетских студија( 4
ученика)
I 3 – Јавни час 22.12.2014. и 08.06.2015.
Концерти: 12.12.2014. концерт у Панчеву, 23.12.2014. концерт у
Зрењанину,
26.05.2015. презентација Селеуш,
01.06.2015. презентација Банатски
Карловац,
02.06. – Локве,
08.06.2015.- Концерт у Алибунару, 11.06. концерт у Панчеву, ,12.06.2015.
концерт у Зрењанину
Међународно балетско такмичење балетских студија у организацији
Центра за игру, Шабац 29.11.2015.
Петровић Аница и Инес Богдановић – Кинеска игра, освојена
друга награда
Учешће на РТВ1 у емисији „Повратак на село“ 09.11.2014.
I4 – Јавни час: 18.12.2014. и 11.06.2015.
Концерт 12.12.2014. у Панчеву, 23.12.2104. у Зрењанину, 12.06.2015. у
Панчеву
I 5 – Јавни час: 24.09., 12.12., 17.12.; 04.03.2015., 22.04.2015.,
Концерти: 12.12.2014., 08.06.2015. и 11.06.2015.
II1 – јавни час 19.12.2014. и 05.06.2015.
Концерти: 07.12. и 12.12.2014., 11.06.2015.
Такмичење: Међународно такмичење балетских студија у Бечу 26.02.2015.
–WIEN OPEN
Међународно балетско такмичење балетских студија у
организацији Центра за игру,
Шабац 29.11.2015. – Крајњан Дарио соло тачка прва награда
и групна тачка,
цело одељење – друга награда
II 2- Јавни час 23.12.201.4 и 11.06.2015.
Концерти: 07.12. и 12.12. 2014. и 11.06., 12.06.2015.
Наступ у ОШ „Мика Антић“ поводом Дана екологије 20.03.2015.
Наступ у позоришту „Душко Радовић“ на Dance Belgrade Festival
23.04.2015.
II 3- Јавни час 17.12.2014. и 05.06.2015.
Концерти: 12.12.2014. , 23.12.2014. у Зрењанину, 12.06.2015. у Зрењанину
II4 II5 –Јавни час: 24.09., 12.11., 17.12.2014. и 04.03.2015.
Концерти: 12.12.2014. Панчево, 23.04.2015. Владимировац,
08.06.2015. Алибунар, 11.06.2015. Панчево
III1 – Јавни час 09.06.2015.
Концерт 11. и 12.06.2015.
Такмичења: Међународно балетско такмичење у организацији Центра за
игру, 21.02.2015.
у Сремској Митровици
Међународно такмичење балетских студија у Бечу 26.02.2015. –
WIEN OPEN
Школско такмичење 01.04.2015. Миоков Миона, Чечовић Јелена и
Шушњар Ања
Фестивал балетских школа Србије 10.05.2015. – Миоков Миона похвала

III2 – Јавни час 16.06.2015.
Концерт 11. и 12.06.2015. нумере: групне А Вивалди „Palladio”, Rever и
Паук
(кореографија Милинковић Катарина),
и соло варијације - Крстановић Ангелина: Пахита
варијација бр. 7 и Есмералда
Такмичења: Међународно такмичење балетских студија у Бечу
26.02.2015. –WIEN OPEN(Душ Марта и
Бошњаковић Милица)
Међународно такмичење СИБИУ Румунија/ WBC 2015. SIBIU/
19.03.2015. – Крстановић Ангелина
Школско такмичење 01.04.2015. Крстановић Ангелина – прва награда
Фестивал балетских школа Србије 10.05.2015. – Крстановић Ангелина
соло – прва награда
и групна тачка –
прва награда

III3- концерт 12.06.2015.у Зрењанину
III4 – јавни час 28.10.2014., 30.03.2015. и 06.04.2015.
- концерти: 12.12.2014. Панчево, 11.06.2015. Панчево,
25.04.2015. Владимировац и 08.06.2015. Алибунар

Ученица Маја Стојаков, у класи Наташе Тодовић представља
школу на манифестацији Два века од подизања Другог српског
устанка у Такову - општина Горњи Милановацу 22. априла. У
Такову је 23.04.2015. том приликом одржана и војна смотра уз
присуство председника Владе Републике Србије и осталих
представника Владе и Војске Р.Србије. Ученица Маја Стојаков је
позвана као учесник, са варијацијом Белог лабуда из „Лабудовог
језера“ да у уметничком делу програма заједно са глумцем и
хором улепша доделу награда најуспешнијим грађанима Горњег
Милановца.
Након реализације програма, домаћини су нас угостили на вечери
са председником општине и гостима из иностранства. Уручени су
нам поклони уз жеље да се опет сретнемо неком другом приликом.
Посебно се истакла Г-ђа Славица Радоман ПР целе организације
ове велике прославе.
На годишњем концерту школе свечано су уручене поклон књиге и
цвеће најуспешнијим ученицима и наставницима школе. То су
наставници који су својим радом обележили шк.2014/15. годину и
допринели УГЛЕДУ И ПРОМОЦИЈИ ШКОЛЕ и на тај начин
допринели свеукупном уметничком животу школе и самом Града
Панчева. Награђени ученици су ученици генерације у основној и
средњој школи и најбоље пласирани на фестивалу и такмичењима,
као и ученици са изузетним успехом.

ПОСЕТА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ ИЗ РАГУЗЕ - ИТАЛИЈА од 01. до
07. децембра 2014.
На предлог за културну размену који смо добили из Балетске школе
Савериа Тумино из Италије, град Рагуза, Наставничко веће је дало
позитивно мишљење. На предлог Стручног већа играчких предмета
сарадња се састојала из неколико сегмената:
- заједничко дневно вежбање примерено узрастима ученика
- рад на кореографији коју би заједно извели ученици наших школа
- извођење програма (сваке школе и заједничког)
- посета културних знаменитости или догађаја - Народно позориште
За координатора је изабрана Светлана Вучинић.
Поред директорке школе Саверие Тумино, у коресподенцији са школом
комуницирали смо са Олгом Мариновић која је некада живела и радила у
Србији.
Дочек на аеродрому и повратак финансирала је наша школа. Гости
су били смештени у Пансиону у Маргити а трошкове су регулисали сами.
Одлазак у Народно позориште је такође финансирала наша школа. Гости
су учествовали на концерту "Дана школе" 07. децембра где су приказали
програмски део школе која је базирана првенствено на савременој игри.
Оно што њихова школа нема, то је добар класичан балет на методици
Агрипине Ваганове због кога су и желели да размене искуства са нама.
Договорена је узвратна посета и изражена жеља да се преко фондова
Европске уније направи пројекат чији би главни покретач била школа из
Рагузе, једна школа из Норвешке и наша школа. Међутим када је дошло
време договора око нашег гостовања (април месец) у Италији, услови
које су нам пружили нису били јасни - концерт у простору мањем од наше
сале за вежбање, плаћање свих трошкова и оно што нас је највише
зачудило, да и поред свега тога наши педагози држе мастер клас
класичног балета за ученике школе. Ипак смо очекивали да они нама
држе мастер клас из савремене игре јер смо ми наш део одрадили
приликом њихове посете Панчеву. Закључак је да се у сарадње са другим
школама не упуштама сувише брзо и лако јер постоји могућност да све
дамо а да нам се ништа не врати.

Рекреативна настава
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВОЂЕЊУ

РЕКРЕАТИВНЕ

НАСТАВЕ
ДИВЧИБАРЕ 03.04- 10.04.2015
На основу извештаја плана рада Балетске школе „Димитрије Парлић“
Панчево за школску 2014/2015 утврђени су:

1. Образовно васпитни циљеви рекреативне насзаве
- Упознавање ученика са настанком Дивчибара
- Развијање социјално-емоционалне сфере личности ученика и
постицање позитивних односа на релацији ученик-ученик и ученикнаставник
2. Задаци и садржај екскурзије
-

Упознавање ученика са настанком Дивчибара
Одлазак:Црни врх, Језеро
Постицање позитивних односа ученик – ученик и ученикнаставник
Увежбавање кореографија наставнице КајеКрејиновић Сакан –
народна игра
Слободне кореографије-анимација ученика
Анимирање ученика_Шиз фриз,Покажи шта знаш, Манекенство,
Мистер
и мис Дивчибара,Маскембал-аниматор Крајиновић
Сакан Мирјана . РистићТеодора

У предвиђеном року сакупљена је писмена сагласност родитеља ученика
на нивоу првог , другог,тречег и четвртог разреда народне игре, више од
60 % укупног броја
ученика( народна игра)
што је у складу са
Правилником о
извођењу
екскурзије –рекреативне
наставе
организована која је организована у периоду од 03.04.до 10.04 2015.
За носиоце припреме и извођење плана и програма путовања су( према
Годишњем плану) одређени:
Крајиновић Сакан Каја
Ристић Теодора
а за стручног вођу пута је Крајиновић Сакан Мирјана ,стручни сарадник.
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 иродитеља 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
медицинска сестра.
19-ро деце тражило је лекарску интервенцију приликом боравка на
Дивчибарима. Једна ученица је упучена хитно за Панчево где је утврђено
да има уполу слепог црева и хитно оперисана.
Планирано је да на пут креме 50 путника и 3 наставника.
На пут је кренуло 44 путника..41 ученик.
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 рекфреативне наставе су
ученици
обогатили своје
знање,развили љубав према прирпдним лепотама. Повезали су теорију и
праксу . Показали су другарство и успоставили непосреднији однос
како међусобно,тако и са
ученицима музичке школе „Јован Бандур“ из Панчева.
Рекреативна настава у периоду од 03.04. до 10.04.2015.године успешно
обављена.
Извештај сачинила КрајиновићСакан Мирјана

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Бројно стање ученика по одељењима на крају
школске 2014/2015.

Основна школа
Разред

I1
I2
I 3 Алибунар
I 4 Зрењанин
II 1
II 2
II 3 Зрењ.
III 1
III 2
III 3
IV 1
IV 2

Број
уписани
х
ученика
7
13
11
12
5
13
15
12
9
4
6
7

Класичан балет

Исписани
Нису приступили
испиту
Нису положили
контролни испит

Обнављај
у разред

2
3
1
3
1
2
1
2
1
1

2
6
1
-

Завршило
разред

5
10
10
9
4
11
14
8
2
4
5
6

IV 3 Алибунар
IV4 Зрењанин
укупно

6
3
123

1
1
19

Основна школа
Разред

I 5 Алибунар
II 4 Панчево
II 5 Алибунар
III 4 Алибунар
IV 5 Панчево
IV 6 Алиб.
укупно

Број
уписани
х
ученика

9

5
2
95

Народна игра

Исписани
Нису приступили
испиту
Нису положили
контролни испит

16
12
11
12
12
9
72

Обнављај
у разред

3
2
2
2
3
12

Завршило
разред

-

13
10
9
10
5
9
56

4
4

Успех ученика на крају школске 2014/2015.

Основна школа
Разред
I1
I2
I 3 Алибунар
I 4 Зрењанин
II 1
II 2
II 3 Зрењ.
III 1
III 2
III 3
IV 1
IV 2
IV 3 Алибунар
IV4 Зрењанин
укупно

Класичан балет

одлични
4
9
6
6
2
3
5
4
2
41

Основна школа
Разред
I 5 Алибунар
II 4 Панчево
II 5 Алибунар
III 4 Алибунар
IV 5 Панчево
IV 6 Алиб.
укупно

одлични
9
6
7
5
7
34

врло
добри

добри
2
6
2
4
2
1
1
18

довољн
и
2
2

укупно
-

5
10
10
9
4
11
14
8
2
4
5
6
5
2
95

довољн
и

укупн
о
13
10
9
10
5
9
56

Народна игра
врло добри
1
3
3
2
9

добр
и
-

-

БРОЈНО СТАЊЕ И УСПЕХ УЧЕНИКА
СРЕДЊА ШКОЛА 2014/15
Разред
I 1 класичан балет
I 2 савремена
игра

6
5

заврши
ли
разред
2
4
5

III 1 класичан
балет
III 2 савремена
игра
IV 1 класичан
балет

4

-

4

3

-

3

6

-

6

IV 2 савремена
игра
укупно

3

1

2

27

3

24

Разред
I1
I2
III 1
III 2
IV 1
IV 2
укупно

број
уписаних

исписан
и

2
преведе
на
ученика

1
преведе
ни
ученик

УСПЕХ УЧЕНИКА: 2014/15
одлични
врло
добри
довољ укупно
добри
ни
4
4
5
5
4
4
1
2
3
5
1
6
2
2
20
2
2
24

Податке о ученицима припремила Нада Крстуловић
УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ РАЗРЕД ЗБОГ
МЛАЂЕГ УЗРАСТА
Обнављају трећи разред:
Крстановић Катарина, Чечовић Јелена, Бошњаковић Милица (дел.бр.
834/08.06.2015.), Душ Марта (дел.бр. 835 од 08.06.2015.), Драговић Теодора
(дел.бр. 836 од 08.06.2015.), Крстановић Ангелина(дел.бр. 837 од 08.06.2015.),
Јованов Катарина и Шушњар Ања.
Обнавља IV разред Анђела Трајчић.

Ученик генерације за основну школу је ЈОВАНА РАДОСАВЉЕВ
Ученик генерације и добитник Вукове дипломе за средњу школу је МАЈА
СТОЈАКОВ

Оправдани и неоправдани изостанци ученика
ОПРАВДАНИ

НЕОПРАВДАНИ

УКУПНО

5.306
928
6.234

596
251
847

5.902
1.179
7.081

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
УКУПНО
СВЕ УКУПНО
ИЗОСТАНАКА

7.081

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА
УПИС У I РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

БР.

Образовни профил – играч
класичног балета

БР.

образовни профил - играч
савремене игре

1
2
3
4
5
6

Ана Стојановић
Катарина Ђукић
Мина Баралић
Јована Радосављев
Ивона Јанковић
/

1
2
3
4
5
6

Јелена Ђокић
Неда Тепшић
Марија Седмаков
Катарина Пријовић
Јелена Перенчевић
Уна Балаж

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОДСЕК КЛАСИЧАН БАЛЕТ

ОДСЕК НАРОДНА ИГРА

РАЗРЕД

СТАРЕШИНСТВО

РАЗРЕД

СТАРЕШИНСТВО

I-1 к

Ромео Стојановић

II-1 к

Ирена Станковић

I-2 к

Нада Крстуловић

II-2 к

Миливоје Илић

I-3 к

Емануела Здравковић

II-3 к

Дина Хот

I-4 к

Бранислава Бошњак

II-4 ни

Каја Крајиновић Сакан

I-5 ни

Драган Мићић

II-5 ни

Драган Мићић

III-1 к

Љубиша Николић

IV-1 к

Ања Петров

III-2 к

Катарина Милинковић

IV-2 к

Светлана Бучевац

III-3 ни

Миљана Мирић

IV-3 к

Ђорђе Дрљан

III+IV-4 к

Александра Тот

IV-5 ни

Ана Вуковић

IV-6 ни

Ђуђа Кристијан

СРЕДЊА ШКОЛА
ОДСЕК КЛАСИЧАН БАЛЕТ

РАЗРЕД
I 1,2
III 1,2
IV 1,2

СТАРЕШИНСТВО
Светлана Вучинић
Ивана Пезељ
Наташа Тодовић

ОДСЕК НАРОДНА ИГРА

РАЗРЕД
I2
III 2
IV 2

СТАРЕШИНСТВО
Теодора Ристић
Милица Писић
Александра Малијар

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

опис послова
СЕПТЕМБА
Р

ОКТОБАР

НОВЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

припрема података за ЦЕНУС-образац
статистички извештаји
превоз и плата запослених
рад на документацији са секретаром школе
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
седнице наставничког већа, школског иодбора и савта родитеља (припрема
материјала, извештаја)
статистички извештаји за Покрајински секретаријат
рад на докумкентацији припремљеност установе за шк.2014/15.
Семинар за писање пројеката Фондови Европске уније
Писање пројекта на конкурс за средства које додељује Јапанска амбасада
рад на припреми концерта за дан школе
међународна сарадња са школом из Италије
седница наставничког већа, стручних већа, школског одбора
рад са просветном инспекцијом
пријава на конкурс за Таленте 2014.
Контрола наставе
реализација концерта
рад на извештајима за прво полугодиште
организација пописих комисија – рад
припрема буџета за 2015.
припрема плана јавних набавки
контролни испити првих разреда
рад на самовредновању рада школе
Писање пројекта за међународно такмичење у Румунији
припрема седнице школског одбора
набављање понуда за куповину балетског пода и народне ношње
набавка материјала за костиме
слање захтева за полагање лиценце наставника
седница школског одбора

рад на документацији за међународно такмичење
послови са народном банком Србије око уплате котизације за такмичење у Румунији
рад на пројекту за капиталне инвестиције
организација и реализација школског такмичења
реализација такмичења у Румунији
рад на документацији испита за лиценцу наставника
дератизација подрумских сала
организовање семинара стручног усавршавања
организација Фестивала балетских школа
рад на извештају са такмичења
организација Мастер класа
резултати такмичења у Румунији - обавештење медијима
набавка опреме за наставу ( музичка линија, материјали за костиме )
обилазак наставе
рад на њеб ЦЕНУСУ
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 објављеним конкурсима
рад на самовредновању рада школе
пријемни испит за упис у основну и средњу школу
рад на решењима о годишњем одмору
приправнички испити
рад на ВЕБ ЦЕНУСУ
реализација годишњих концерата школе (матична, издвојена одељења)
техничка припрема школе за шк.2015/16. годину (пренамена простора, набавка
опреме, одржавање опреме)
набавка педагошких евиденција за нову школку годину (дневници, планови,
књижице, обрасци матичне књиге, књига дежурства и друго)
слање података Школској управи о технолошким вишковима
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, разредни испити, седница
наставничког већа
рад на ВЕБ ЦЕНУСУ

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

ИЗВЕШТАЈ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
УСВОЈЕНИ ПРАВИЛНИЦИ ТОКОМ ПРЕТХОНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

1. Правилник о стручном усавршавању и професионалноу развоју
наставника и стручних сарадника
2. Правилник о похваљивању и награђивању ученика БШ "Д.Парлић"
3. Правилник о раду (у процесу усвајања)
Садржај рада:

Време
реализациј
е:

- континуирано праћење и усклађивање пословања школе са
законом,
његовим изменама и допунама,
- израда нацрта и предлога нормативних аката, у складу са
Законом о

I – XII
I – XII
IX - Х
I – XII

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

I
I
I
I

–
–
–
–

XII
XII
XII
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

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 .....

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

05.09.2014.

Присутни: Светлана Бучевац, Наташа Тодовић, Александра Малијар, Татјана
Крга
Колегијум води – Татјана Крга; Записник бележи – Наташа Тодовић
Тачке које су се обрадиле по дневном реду за шк.2014/15.:
1. Број ученика по одељењима
2. класе – старешинства
3. Термин отворених врата, родитељски састанци
4. ваннаставе активности
5. огледни часови
II СЕДНИЦA ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Присутни: Светлана Бучевац, Наташа Тодовић, Александра Малијар, Татјана
Крга
Колегијум води – Татјана Крга; Записник бележи – Наташа Тодовић
Тачке које
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

су се обрадиле по дневном реду за шк.2014/15:
Концерти поводом „Дана школе“
„Отворени концерт“
Угледни часови
Мастер клас – предлози
Ментори и приправници
Летњи камп у Бостону
Посета Народном позоришту
Разно

Разрада:
1. Концерт са гостима из Италије заказан је за недељу, 07. децембар у 18
часова, Културни центар Панчева. Трајање концерта – до 19,30.

Други концерт заказан је за петак, 12. децембар у 17,00 часова због паузе
од 15 минута између програмског дела класичара и фолклора . Улазнице ће
дистрибуирати КЦ, цена 250 динара.
Костиме из Народног позоришта обезбедила је Маја Остојин, председница
Савета родитеља – бесплатно. Иначе је цена од 1.500 до 3.000 динара.
Кројачица ће покушати да узме крој за костиме како би направили план шивења
костима и обезбедили трајније решење.
Концерт ИО у Зрењанину заказан је за уторак, 23. децембар, 18 часова,
Културни центар Зрењанина . Предвиђено је учешће ученика из Панчева и ИО
Алибунара.
Што пре урадити програмски концепт за концерте.
2. „Отворени концерт“ је заказан за понедељак, 15. децембар у 12 часова.
Концепт: глумачки и играчки приказ развоја балета кроз епохе временско трајање програма 45 минута. Осмислити текстуални део,
одредити кореографије из постојећег програма за Дан школе. Концерт је
намењен ученицима основних школа ради едукације о балетској
уметности. Бесплатан је, али са акцентом на хуманитарну новчану
подршку за децу општине Панчева која имају теже здравствене проблеме.
Организација са школама биће преко управа школа и наставника
музичког васпитања.
Предлог колегијума за дечији културно образовни програм: кратки инсерти о
балету (одредити теме), трајање 5 минута, дан емитовања - недеља у 11
часова.
3. Форма „Угледног часа“ у оквиру интерног стручног усавршавања.
Замолити колеге да доставе теме часа који ће приказати. Предлог
реализације субота 20 децембар. Један наставни час има вредност 1 бода.
Тема може бити било која наставна јединица. На часу се могу приказати
различити приступи – методе у поставци елемнта, где се може
применити, усложњавање елемента, може се урадити кратка
кореографија – мала вежба, видео приказ, коју музичку меру
применити....и безброј других могућности које наставник као креатор часа
предлаже.
4. Мастер клас класичног балета одржаће се у другом полугодишту са
гостујућим педагогом Милицом Безмаревић. Намењен је првенствено ради
упознавања и припреме ученика средње школе за аудицију у Народном
позоришту. За Игре ХХ века биће ангажован предавач из професиналног
плесног клуба „Бео денс“ - информација ће бити прослеђена ученицима и
наставницима који су заинтересовани након договора колегинице
Александре Малијар за предавачима из Беоденса.
5. Директор школе предлаже Стручним већима менторе за приправнике, и
тражи мишљење у вези истог:
приправник: Ања Петров
ментор: Светлана Бучевац
Ружица Јовановић
Катарина Милинковић
Милица Писић
Александра Малијар
6. Летњи балетски камп у Бостону. Директору кампа порфесору Козмину
Маркулетиу послт је допис са молбом да одреди који је то број ученика
који би могли да у Бостону похађају бесплатне часове балета, који је износ
потребан за смештај и храну и да школи, ако и даље остаје при ранијем
предлогу, пошаље званичан позив за гостујућег педагога у кампу –
Наташу Тодовић, како би на време све организовали и припремили
средства.

7. За госте из Италије и ученике средње школе, биће организована посета у
Народном позоришту за балет „Бајадера“. Термин је четвртак, 4.
децембар. За основну школу, посета ће се организовати у другом
полугодишту.
8. Обавештења везана за ЗМБШС: Послат је предлог допуне рангираних
балетских такмичења (Румунија и Загреб); послат је Извештај са
такмичења у Загребу. Дат је предлог да ми будемо ораганизатори
Фестивала балетских школа – колеге из Београда и Новог Сада су се
сложили. Замолили смо ЗМБШС да нам пошаље правилник о фестивалу
(пропозиције фестивала и рад жирија) јер на сајту није постављен.
За петак је заказан састанак са представником Факултета за спорт у вези
финансирања од старне министарства једног наставника из БШ ( Београда и
Панчева).
Састанак је завршен у 16,15.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће је заседало најмање једном месечно и решавало питања из
своје надлежности:
Редни
бр.
I.

датум

Дневни ред

29.09.2014.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Одређивање Записничара Наставничког већа
3.Разматрање Извештаја о васпитно-образовном раду
основне и средње балетске школе за шк.2013/14 презентација путем видео бима
4. Разматрање Годишњег програма и плана рада основне
и средње школе за шк.2014/15 - презентација путем
видео бима
5.Верификација чланова Савета родитеља - именовање
по одељењима
6. Избор члана тима за Школски развојни план и члана
Тима за самовредновање рада школе из реда
наставничког већа
7. Обавештење о контроли редовне наставе
8.Обавештење о додатној настави
9. ИОП 3 - Инклузивно образовни програм за
талентоване ученике
10.Проблематика везана за ученике
11.Разно

II.

29.10.2014.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај одељенских старешина на крају првог
квартала шк.2014/15.
3. Евиденција дневника и матичних књига
4.Посета часовима наставе од стране директора школе
5.Концерти за Дан школе
6.Остала обавештења везана за рад школе
7. Упознавање са Правилницима: Интерно стручно
усавршавање, Похваљивање и награђивање ученика и

наставника
III.

29.12.2014.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Извештај одељенских старешина на крају првог
полугодишта шк.2014/15.
3.Упознавање са записником редовне контроле
просветне инспекције и наложене мере
4.План уписа ученика у 1 разред средње школе за
шк.2015/16.
5.Остале информације: новогодишња честитка,
неодобравање уписа ванредних ученика, одговор
министра Вербића у вези исплата плата за балетске
педагоге, слање захтева за лиценцу наставника,
верификација профила играч народне игре, обезбеђење
добијања грађевинске дозволе
6.Извештај Стручног већа играчких предмета за прво
полугодиште
7.Разно

IV.

13.03.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Решавање приложених ученичких молби, захтева и
друго
3.Функционисање наставе у средњој школи где је број
ученика 3 и мање
4.Замена чланова Савета родитеља
5.Семинар стручног усавршавања 28.03.2015. под
називом "Едукација - рад са ученицима са емоционалним
и понашајним проблемима"
6.Обавештење директора о текућој проблематици и
предстојећим активностима школе
7.Разно

V.

02.03.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Успех ученика на крају трећег класификационог
периода
3.Извештај о постигнутом успеху на Међународном
такмичењу ВБЦ ОПЕН Сибиу Румунија одржаном од 18.
до 23. марта 2015.
4.Разно

VI.

27.05.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Успех ученика 4 разреда основне и средње школе;
ученик генерације и додела диплома за изузетан успех
из појединог предмета или наставне области за ОШ и
"Вукова" диплома за СШ
3Дипломски испит матураната средње школе
4.Пријемни испит за упис у 1 разред средње школе
5.Јунски испитни рок
6. Пријемни испит за упис у 1 разред основне школе
7.Број ученика у одељењима у наредној школсккој
години
8.Избор уџбеника у шк.2015/16.
9.Предстојеће активности

VII.

18.06.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Успех ученика 1, 2 и 3 разреда на крају школске
године
3.Молбе ученика за обнављање разреда и друге молбе
4.Разно

VIII.

25.06.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Успех ученика 1 и 3 разреда СШ на крају школске
године
3. Изборни предмети у основној школи и факултативни
предмети у средњој школи за шк.2015/16. - доношење
одлуке на основу предлога ђачког парламента, савета
родитеља и анкете ученика
4.ИОП-3 - израда плана за рад са талентованим
ученицима за шк.2015/16.
5.Годишњи одмори
6.Извештај стручног сарадника о увиду у вођењу
педагошке евиденције
7.Разно

IX.

06.07.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај о самовредновању рада школе - област
"Настава и учење" и област "школски програм и
годишњи програм рада"
3.Информације о раду школе током лета

X.

28.08.2015.

1.Усвајање записника са претходне седнице
2.Информације - новости у организацији рада школе
3.Утврђивање класа, корепетиције, старешинства и
упутства за рад
4.Одељенска старешинства и вођење педагошке
евиденције
Организација рада 01.септембра
Извештај о реализованим испитима у августовском року
Молбе ученика и родитеља
Упознавање са Правилником о допунама правила
понашања БШ "Д.Парлић" и упознавање са Програмом
заштите ученика од насиља
5.Разно

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИГРАЧКИХ ПРЕДМЕТА
Стручни актив балетске школе Димитрије Парлић у Панчеву је у школској
2013/14 радио у седницама а чинили су га наставници играчких предмета
одсека класичног балета, савремене игре и народне игре.
Председник Стручног већа била је Светлана Вучинић.
Записнике је водила Александра Малијар.
Током школске године, веће је разматрало питања из своје области и
надлежности.

Пажња је посвећена у неколико сегмената:
- Изједначавање критеријума оцењивања ученика
- Методика наставе (размена позитивних искустава)
- Индивидуализација наставе (рад са талентима)
- Такмичења у земљи и иностранству
- Стручна усавршавања наставника
- Мастер клас; зимски и летњи балетски кампови
ИЗВЕШТАЈ
Шефа стручног већа играчких предмета на крају првог полугодишта шк.
2014/2015
Стручно веће играчких предмета радило је на седницама, али и мимо њих по
потреби. На захтев директорке, већа играчких предмета су радила одвојено за
основну и средњу школу и по одсецима све до 25.11.2014.
Председници већа које је директорка одредила на почетку школске године:
За основну школу, одсек класичан балет- Светлана Бучевац
За основну школу, одсек народна игра- Драган Мићић
За средњу школу, одсек класичан балет- Наташа Тодовић
За средњу школу,одсек савремена игра- Александра Малијар
За координатора свих већа играчких предмета- Светлана Вучинић Стојић
На седници стручног већа која је одржана 25.11.2014., којом почиње заједнички
рад свих већа, изабрана је за председницу Светлана Вучинић Стојић,а за
записничарку Александра Малијар. Током првог полугодишта стручна већа су
заседала у просеку једном месечно, сваки одсек по две седнице,заједничке три
и једна хитна седница.
На седницама су обрађиване актуелне теме, давани предлози, сугестије и
решавани проблеми у раду. Обрађиване су следеће теме:
 Избор шефа и записничара стручног већа за шк.2014/2015.г
 Бројно стање по одељењима на почетку школске године и подела класа
 Договор у вези са активостима у циљу промоције школе и уписа ученика у
први разред основне балетске школе
 Ваннаставне активности
 Договор о огледном часу
 Годишњи планови рада, портфолио ученика
 Ања Петров, Катарина Милинковић, Светлана Вучинић Стојић и
Александра Малијар од октобра преузимају наставу предшколског узраста
уместо Валеске Андрее Јараковић која је дала отказ
 Мастер клас ( гостујући педагог Милица Безмаревић и плесни клуб
Беоденс)
 Ментори и приправници
 Усвојено је мишљење стручног актива да је за приправницу Ружицу
Јовановић,ментор Катарина Милинковић; за Милицу Писић је Александра
Малијар, а за Ању Петров је Ивана Пезељ
 Александра Тот није положила испит за лиценцу
 10.октобра 2014. Светлана Бучевац је присуствовала као представник
школе састанку београдске секције CID UNESCO( Conseil international de la

danse) Les Nations – Unies de la Danse; коме је присусвовао Проф. Алкис
Рафтис-председник CID UNESCO.
 Летњи камп у Бостону, информативно
 Посета представи „Легенда о теби“, школе Ашхен Атаљанц
 Посета Народном позоришту- 4.12.2014. „Лабудово језеро“,ученици
средње школе су са гостима из Италије посетили позориште и одгледали
представу
 Балетско такмичење Центра за игру у Шапцу, 29.11.2014.
 Посета балетске школе из Италије- од 30.11- 8.12.2014. гости наше школе
су били ученици приватне балетске школе „Прогето данца“ из Рагузе, који
су похађали наставу основне и средње школе и учествовали на концерту
7.12. у Културном центру
 Контролни испити (Панчево, Алибунар, Зрењанин и ванредни ученици).
Утврђени су термини и чланови комисија за полагање контролних испита
за ученике првих разреда и ванредних ученика
 Утврђени су термини концерата у децембру месецу за 7. и 12. (два
концерта) и 15. (отворени,хуманитарни концерт) у Културном центру
Панчева. За извођење сегмента из балета „Жизела“, Народно позориште
је уступило костиме.Хуманитарни концерт је осмислила Светлана Бучевац
(текст и садржај програма). Миливоје Илић је обезбедио видео
материјал,а нарација, монтажа звука и слике Милан Стојановић. На
концерту 12.децембра гостовао је и КУД „Абрашевић“.
 Концерт у издвојеном одељењу Зрењанин одржан је 23.децембра.
 Извршени су договори око програма, распоред сценских проба и
загревања у сали.Утврђена је потреба за костимима
 Одржана хитна седница стручног већа, на којој је утврђена квота за Упис
редовних ученика у први разред средње школе за 2015/2016.г. Одлуком
стручног већа утврђен је број од 8 ученика на одсеку класичан балет, 8
ученика на одсеку савремена игра и 16 ученика на одсеку народна игра.
Квота за упис ванредних ученика средње школе је: 3 ученика на одсеку
класичан балет и 3 ученика на одсеку савремена игра.
 Образовни профил играч народне игре није верификован. Елаборат је у
процесу израде.
 Узвраћање посете школи „Прогето данца“ у Рагузи- термин гостовања је
14-19.априла 2015. Направљен је оквирни договор.
 Међународно такмичење Сибиу, Румунија- направљен је предлог тачака за
такмичење које обухвата ученике основне и средње школе.
 Такмичење у Београду у организацији УБУС-а- информативно
Извештај сачинила Александра Малијар и Шеф стручног већа Светлана
Вучинић Стојић
У другом полугодишту су одржане 3 седнице стручног већа на којима су се
обрађивале теме:








Школско такмичење,сатница и чланови жирија (рок је 27.3.2015.)
Извештај са међународног такмичења у Румунији (WBC Open Sibiu)
Позив за гостовање у Београду, хуманитарни концерт
Позив за гостовање у Горњем Милановцу
Фестивал балетских школа Србије, одлука о члану жирија из наше школе
Сицилија, информативно
Фестивал балетских школа Србије,10.5.2015.

 Предлог испитних комисија и термина испита за IV разреде средње школе
 Предлог испитних комисија и термина испита за IV разреде основне
школе
 Пријемни испит за упис у први разред средње школе за школску 2015/
2016.г. Припремне вежбе, диференцијални и пријемни испит.
 Извештај са гостовања у Горњем Милановцу
 Извештај са Београдског дечијег фестивала
 Годишњи концерт школе, предлози,оквирно
 Фестивал балетских школа Србије, 10. мај 2015.,стручна анализа
Фестивала и резултата
 Предлог испитних комисија и термина за I, II и III разред основне школе
 Предлог испитних комисија и термина за I, II и III разред средње школе
 Број ученика по одељењима у наредној школској години
 Политика уписа у I разред средње школе за шк. 2015/2016.год
 Предлог тачака за јунске концерте,договор
РЕАЛИЗАЦИЈА:
 На првој седници је верификована Наташа Тодовић за заменицу
председавајуће
 Школско такмичење је одржано 1.4.2015. у Културном центру Панчево, са
почетком у 10 часова за основну школу,а за средњу у 12 часова.
Председница већа је израдила сатницу за такмичење. Жири за основну
школу: Ивана Пезељ, Наташа Тодовић, Светлана Вучинић Стојић; Жири за
средњу школу (одсек класичан балет и савремена игра)Милица
Безмаревић,Светлана Бучевац, Ђорђе Дрљан.Пре одласка на такмичење
одржане су 3 просмотре и одабрани су ђаци са највише бодова и
сачињена су два Записника о просмотри. Наташа Тодовић је усмено
известила чланове већа о такмичењу у Румунији, писани извештај у
прилогу.
 На позив удружења „Кругови уметности“ из Београда, ђаци III и IV
разреда одсека савремене игре су учествовали на хуманитарном концерту
у Belwood центру на Кошутњаку 3.4.2015.
 Ученица Маја Стојаков, у класи Наташе Тодовић представља школу на
манифестацији два века од подизања другог српског устанка у Горњем
Милановцу.
 За члана жирија на Фестивалу балетских школа Србије изабрана је
Наташа Тодовић
 Узвраћање
посете
школи
у
Рагузи
је
отказано
из
разлога
непрофесионалног понашања са њихове стране и немогућности договора
и организације пута.
 Дати су конструктивни предлози како унапредити Фестивал балетских
школа Србије. Председница већа је помогла директорки у реализацији
Фестивала.
 Договорени су термини испита за IV разреде средње школе. Матурски
испит за одсек класичан балет и савремена игра је заказан за 29.5.2015. у
Културном центру
 Договорени су термини испита за IV разреде основне школе
 Договорени су термини за припреме за полагање испита за одсек
класичан балет и савремена игра. Припреме за класичан балет води
Ђорђе Дрљан ( Ања Петров, замена), а за савремену игру Александра
Малијар (Милица Писић, замена)

 Извештај са гостовања у Горњем Милановцу је усмено саопштила Наташа
Тодовић
 Наступ на Београдском дечијем фестивалу,извештај у писаној форми
доставила Светлана Бучевац
 Достављен је списак тачака за годишњи концерт председници већа
 Наташа Тодовић као члан жирија Фестивала балетских школа Србије,
усмено је известила о раду жирија и о наступу наше школе. Веће се
сложило да треба кориговати неке ставке у правилнику фестивала и да о
томе детаљније се разматра у следећој школској години.
 Договорени су термини испита за I, II и III разред основне школе
 Договорени су термини испита за I, II и III разред средње школе
 Председавајућој је предат број ученика по одељењима за следећу шк.
годину
 Направљен је договор за концерте 11. и 12. јуна у Културном центру

Извештај саставиле Александра Малијар и Светлана Вучинић Стој

ШКОЛСКИ ОДБОР
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.Марина Баралић, из реда савета родитеља - члан
6.Синиша Огризовић, из реда савета родитеља - члан
7.Светлана Вучинић Стојић, балетски педагог - заменик председника
8.Теодора Ристић, пијаниста - члан
9.Александра Малијар, балетски педагог - члан
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05.12.2014
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VI
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VII

01.11.2014
.
02.12.2013
.
04.03.2015
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VIII
IX

Верификација мандата нових чланова Школског одбора; избор
председника, заменика председника и записничара школског одбора
1)Побољшање услова рада школе - изнајмљивање порстора у улици
Димитрија Туцовића бр.2 површине 243 м2
2)План стручног усавршавања запослених за шк.2014/15
3)Избор адвоката за заступање школе у судском спору за мобинг
4)Усвајање Школског програма основне балетске школе
5)Сагласност за реконструкцију и доградњу школског простора БШ
"Д.Парлић"
6) Записник просветне инспекције - приговор о раду школског одбора
7) Разно
1) Доношење Школског програма средње балетске школе
2) Усвајање Извештаја о раду основне балетске школе - одложено
3) Усвајање извештаја о раду средње балетске школе - одложено
4) Доношење Годишњег програма и плана рада основне балетске школе
5) Доношење Годишњег програма и плана рада средње балетске школе
6)Финансијски план - пренамена по контима
7) Разно
1) Усвајање Извештаја о раду основне балетске школе
2) Усвајање Извештаја о раду средње балетске школе
3) Усвајање Извештаја о раду директора школе
4) Усвајање ЦЕНУС-а за шк.2015/16.
5) Доношење Ценовника васпитно образовних услуга школе на основу
предлога Савета родитеља за шк.2014/15.
6) Доношење Финансијског плана рада Проширене делатности школе за
припремне разреде и предлог чланова комисије за 2014/15
7) Доношење Правилника стручног усавршавања и професионалног развоја
наставника и стручних сарадника
8) Доношење Правилника о похваљивању и награђивању ученика и
наставника у БШ "Д.Парлић"
9) Предлог за проширивање овлашћења адвоката Ђорђа Папулића за
заступање школе (наплата на име извршених услуга адвоката Манић
Бранислава)
10) Доношење допуне одлуке о промени оснивача у судском регистру
ОДЛОЖЕНА због недостатка кворума
1)Доношење и усвајање Одлуке о дозвољавању реконструкције и доградње
школе (стављање ван снаге одлуке дел.бр.431/14.03.2014.)
2) Попис 2014. - формирање пописних комисија
3)Доношење одлука о куповини основних средстава за нови простор и у ИО у
Алибунару (на предлог Савета родитеља и за средства одобрена од
Покрајинског секретаријата за образовање за куповину видео надзора
5) Остале информације везане за рад школе (концерти за дан школе 7. и 12.
децембра и међународна сарадња са школом из Италије, фестивал БШ
Србије...)
1) Извештај директора о свом раду за прво полугодиште и информације о
предвиђеним активностима за друго полугодиште
2) Усвајање Пописа за 2014. годину
3)Доношење Одлуке о увођењу новог образовног профила: играч народне
игре и Одлуке о Плану уписа ученика у први разред средње школе за
шк.2015/16 а према одлукама Стручног већа играчких предмета и
Наставничког већа школе
4) Међународно такмичење у Румунији (доношење одлуке о учешћу школе на
такмичењу ради конкурисања за новчана средства)
5) Замена Тима за Школско развојно планирање из реда локалне самоуправе
уместо члана Бранке Петровић
6) Доношење Одлуке о уплати чланарине за ЦИД УНЕСКО за период од 2015 а
закључно са 2017. годином

1) Извештај адвоката Ђорђа Папулића везан за судски спор Утврђивање
мобинга и накнада штете
2) Заказано рочиште поводом тужбе адвоката Б.М. ради дуга 62.500

3) Разно
X

00.00.2015
.
15.06.2015
.

XI

1) Усвајање Правилника о раду
2) Доношење Одлуке о сагласности за промену и упис нове шифре
делатности школе
3) Висина родитељског динара и осталих васпитно образовних услуга школе
за шк.2015/16.
4) Извештај директора о пријављеним пројектима на расписаним конкурсима
у АПВ
5) Доошење одлуке о куповини опреме
6) Анкета о самовредновању школе
7) Награда најуспешнијем наставнику школе Наташи Тодовић у виду уплате
школарине на "Институту за уметничку игру" Београд
8) Финансисјки извештај трошкова међународног такмичења у Румунији
9) Доношење Решења о годишњем одмору директора школе
10) Доношење Одлуке за саветодавне консултације са адвокатом Ђорђем
Папулићем ради заштите интерса школе

САВЕТ РОДИТЕЉА
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 2013/2014.
годину:
-

Разрешио мандата старе чланове и именовао нове
Предлагао чланове из Савета родитеља за чланове Школског одбора
Упознао се са планом рада за школску 2014/15. (концерти, јавни
наступи, такмичења, мастер клас за ученике)
Предложио ћачки фонд за шк.2014/15
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 и уплате котизација
за ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА
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
учествовао у самовредновању рада школе

Број

Датум

Дневни ред

1

30.09.2014.

1) Верификација чланова Савета родитеља, избор
записничара, избор председника и заменика председника
СР
2) Упознавање чланова СР са надлежностима (чл.58
ЗОСОВ) и са Пословником о раду СР
3) Разматрање Извештаја о васпитно образовном раду
школе (основне и средње) у школској 2013/14 презентација путем видео бима

2

30.12.2015.

3

4) Разматрање предлога Годишњег плана рада школе
(основне и средње) у школској 2014/15. - презентација
путем видео бима
5) Предлагање мера за осигурање квалитета и
унапређивање образовно васпитног рада (материјално
техничке потребе школе везане за нови простор)
6) Обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања
. родитељски динар за шк.2014/15 )члан 169. ЗОСОВ)
7) Разно
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Разматрање Развојног плана школе за период од
2013/14 до 2015/16.
3) Разматрање Школског програма за основну балетску
школу за период од 2014 - 2018.
4) Разматрање Школског програма за средњу балетску
школу за период од 2014 - 2018.
5) Информација о разматрању избора уџбеника и
изборних предмета за следећу школску годину (општа и
стручна настава)
6) Разматрање Извештаја о коришћењу средстава
родитељског динара и проширене делатности школе
7) Извештај директора о оствареним активностима
предвиђеним Годишњим планом рада школе у првом
полугодишту
8) Информације о предстојећим активностима школе у
другом полугодишту
9) Разно
ОДЛОЖЕНА ЗБОГ НЕДОСТАТКА КВОРУМА

4

04.03.2015
.

Седница одржана у ИО у Алибунару са истим садржајем друге седнице због
немогућности доласка родитеља у Панчево

5

08.06.2015.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Предлог Изборних предмета у шк.2015/16. (члан 58,
став 4. ЗОСОВ)
3) Предлог избора Уџбеника за шк.2015/16. (члан 58, став
4. ЗОСОВ)
4) Родитељски динар за шк.2015/16. (члан 58 став 7.
ЗОСОВ)
5) Попуна анкета о самовредновању рада школе
6) Реализоване активности школе током другог
полугодишта: наступи, фестивали, концерти, мастер клас,
набављена опрема, успеси ученика (члан 58, став 5
ЗОСОВ)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
БРОЈ СЕДНИЦЕ
ПРВА СЕДНИЦА

ДАТУМ
14.10.2014.

ДНЕВНИ РЕД
1. Упознавање за новим члановима и координатором
Ђачког парламента
2. Избор органа Ученичког парламента
3. Усвајање плана рада Ученичког парламента за шк
2014/15.

26.11.2015.
ДРУГА
СЕДНИЦА
24.04.2015.
ТРЕЋА
СЕДНИЦА

4.разно
1. Изостанци ученика са наставе;
2. Понашање ученика у просторијама школе;
3. Разно
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разматрање уџбеника;
Предлог изборних предмета;
Предлог факултативних предмета;
Матурско вече;
Слободне активности ученика;
Разно.

Извештај о раду Тима за заштиту ученика од
насиља у школској 2014/2015
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 2014/2015 године активности Тима за заштиту од насиља су
усмерене на активне проблеме током школске године. Укупно је одржано седам
састанака током школске године са следећем дневним редом:
Састанак један:
Дневни ред:
1.Чланови и сарадници Тима за школску 2014/2015 годину.
2.Извештај о раду Тима за школску 2013/2014.
3.Договор о текућим активностима током школске године у односу на Годишњи
план рада Тима за спречавање насиља, злостављања и занемаривања..
4.Разно
Састанак два:
Дневни ред.
1.Пријава Трајчић Градимирa родитељa Трајчић Анђеле против наставнице
Бучевац Светлане.
Састанак три:
Дневни ред:
1.Пријава родитеља Милекић Срђана против наставнице Светлане Вучинић
Стојић.
Састанак четири:
Дневни ред:
1.Конфликтно понашање ученица III-2 средње школе Ћустић Алесије и Дојчиновић
Емилије – по приговору разредног старешине Илић Миливоја разреда II-2 основне
школе
Састанак пет:
Дневни ред:
1.Пријава наставнице Светлане Бучевац против наставнице Милинковић Катарине
Састанак шест:
Дневни ред:
1.Пријава против наставнице гимнастике Чупић Анете од стране разредног
старешине Миливоја Илића

Састанак седам:
Дневни ред:
1.Разрешавање ситуације пријаве против наставнице гимнастике Анете Чупић
Како кворум за одржавање седнице није остварен, због оправданог одсуства
већег броја чланова Тима, она се одлаже са крај августа месеца. Увидом у
извештај психолога, присутни чланови Тима су се сложили да ситуација није
акутна, те да се њено разрешење може пролонгирати, имајући у виду да су и
ученици, актери конфликтне ситуације, на летњем распусту.
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 који су
се појавили у току школске године:
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 2014/2015
1.Праћење безбедносне ситуације уз унапређивање физичких мера превенције
( постављање видео надзора у школи).
Остварење овог циља допирнело је смањивању непожељних ситуација у школи и
омогућио бољи увид у рад, комуникацију и понашање свих чланова школског
колектива.
2.Подизање нивоа свести запослених за препознавање насиља и сарадња са
Управом школе ради осмишљавања стручног усавршавања за остваривање овог
циља.
Овај циљ Тима остварен је кроз семинар под називом „Рад са ученицима са
емоционалним и понашајним проблемима и њиховим родитељима“, у периоду од
28.03.2015. и трајању од 8 сати. Компетенција К3, приоритетне област девет, број
бодова 8.
3.Систематско праћење придржавања механизама и функционисање унутрашње
заштите и примене утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља и
реализације планираних програма.
Обризом на учесталост и континуитет пријава Тим је током целе школске године
имао активности усмерене на праћење поступака и процедура у ситуацијама
насиља и функционисања унутрашње заштите. Као доказ за то постоје записници
са седница, родитељских састанака и часова одељенских старешина.
4.Извештавање наставника, ученика и родитеља о оствареном програму за
заштиту ученика од злостављања и занемаривања.
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.

Следеће циљеве, прописане Годишњим планом рада, Тим није могао да оствари
због фокусираности на текуће проблеме током школске године.
1.Правила понашања ученика (редефинисање старих)
2.Осмишљавање плана интервенција у циљу превенције насиља.
3.Развијање Школских програма за сузбијање насиља- сарадња са волонтерима
Црвеног крста Србије, Здравственог центра Панчева, Завода за заштиту здравља
(предавања на тему)
4.Пружање помоћи наставницима за промовисање превенције насиља кроз
наставне садржаје.
5.Сарадња са локалном заједницом у сврху осмишљавања предавања, радионица
и трибина на тему превенције насиља.
Они се пребацују за реалзацију за школску 2015/2016 у измењеној и прилагођеној
форми.
Руководилац Тима наст. Теодора Ристић
Члан Тима Мирјана Крајиновић-Сакан, стручни сарадник
Члан Тима наст. Ивана Пезељ
Члан Тима наст. Миона Барбул
Члан Тима наст. Миорослав Тодоровић

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови Тима су радили у следећем саставу:
1.Татјана Крга-директор школе – риководиоц тима
2.Анђелка Симић–наставник школе
3. Александра Малијар –наставник школе
4. Мирослав Тодоровић-наставник школе
5.Клара Керекеш–стручни сарадник школе
6.Снежана Илић -представник Школског одбора
7.Синиша Огризовић- представник Савета родитеља
Теме обрађене на 1. седнице:
1.Читање и анализа извештаја о самовредновању и вредновању школе за школску
2013/2014 годину.
2.Прављење плана реализације самовредновања и вредновања школе за школску
2014/2015 годину.
Теме обрађене на 2. седнице:
1.Читање и анализа упитника који ће се користити за самовредновање и
вредновање рада школе из области Школски програм и Годишњи програм рада
(област 1) и Настава и учење (област 2).
2.Договор о начину, временском распореду и носиоцу активности дистибуције
упитника наставницима и ученицима средње школе.

Теме обрађене на 3. седнице:
1.Читање и анализа извештаја о самовредновању и вредновању школе за школску
2014/2015
2.Прављење плана реализације самовредновања и вредновања школе за школску
2015/2016 годину
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА (област 1)

У оквиру прве кључне области самовредновања сегмент школско гпрорама
је остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Школски програм састављен у складу са Законом и садржи све прописане
садржаје. Свим елементима је дат одговарајући значај. Школским
програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и
потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и
заснован је на реалним потенцијалима школе.
У оквиру прве кључне области самовредновања сегмент годишњег
програма је остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и
програмом образовања и васпитања. На прецизан и оперативан начин су
утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма.
НАСТАВА И УЧЕЊЕ (област 2)
У оквиру друге кључне области самовредновања сегмент наставног
процеса је остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Информације, упутства и питања наставника су добро осмишљена,
прецизно формулисана и недвосмислена. Ученици се охрабрују да
слободно износе своја мишљења и запажања. Повратна информација
наставника ученицима је подстицајна за њихов даљи рад. Дијалог између
ученика и наставника, као и ученика међусобно одвија се уз узајамно
уважавање и поверење. Ученици не добијају увек готове информације, већ
упућују да користе претходно искуство и предзнање за проналажење
одговора и нових решења.
Наставници се у организацији часа руководе планираним циљевима и
задацима. Наставне методе, облици рада и наставна средства усклађени
су са циљевима часа, наставним садржајима и примерени узрасноразвојним карактеристикама ученика. Рад се организује у складу са
различитим способностима и склоностима ученика, водећи рачуна о
њиховој оптерећености, брзини и начину рада. Рационално се користе
време, простор, наставна средства и други ресурси.
Наставници подржавају постојећа ученичка интересовања и подстичу
развијање нових. Користе разноврсне методе којима подстичу
радозналост, пажњу и развој критичког мишљења. Ученици се подстичу на
самостално коришћење различитих извора знања. Често се користе
похвале и награде и истичу позитивни примери понашања и постигнућа
ученика.

Наставници охрабрују ученике да користе претходна знања и искуства из
разних предмета и да их повезују у смислену целину са новим знањима.
Ученици се оспособљавају да стечена школска знања примењују у
свакодневном животу. Наставници међусобно и са ученицима осмишљавају
програме и садржаје за школске и ваншколске активности које захтевају
примену знања, довођењем ученика у ситуације да примене научено
У оквиру друге кључне области самовредновања сегмент учења је
остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Већина ученика има развијен одговоран однос према учењу и показује
висок степен самосталности у раду. У процесу учења ученици су свесни
значаја ослањања на сопствене капацитете, при чему максимално
активирају раније стечена знања и искуства. Имају развијен осећај личне
одговорности за постигнуте резултате, као и спремност да поделе
одговорност у групи и одељењу
У школи доминира примена активних облика учења и континуирано се
ради на развијању ученичких компетенција за учење путем открића,
решавања проблема, кооперативно учење... Ученици се оспособљавају да
користе уџбеник, речнике, интернет, енциклопедије и другу литературу у
тражењу одговора на поједина питања. У току учења умеју да резимирају
научено, да праве краће белешке са предавања, раздвајају битно од
небитног. Већина ученика планира свој рад и придржава се тог плана.
У оквиру друге кључне области самовредновања сегмент праћења
напредовања је остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету,
као резултат систематског праћења ученика. Оцењивање се обавља
сагласно прописаном Правилнику о оцењивању ученика и утврђеним
националним стандардима. О критеријуму оцењивања наставници се
договарају на нивоу стручног и одељењског/разредног већа. Разлике у
критеријуму оцењивања истог предмета код различитих наставника су
незнатне. Наставници примењују формативно и сумативно оцењивање и
увиђају везу између квалитета сопственог рада и оцена својих ученика.
Процена успешности наставе је у директној вези са оценама ученика и
важан је фактор у даљем планирању рада.
У школи се поштује договорени начин информисања о постигнућима
ученика са којим су упознати сви родитељи и ученици. Информисање је
редовно, јасно и лако разумљиво и, поред описа нивоа постигнућа, садржи
смернице за даље напредовање ученика.
У оквиру друге кључне области самовредновања сегмент планирања и
припреме је остварен на нивоу 4, тј. на највишем нивоу.
Сваки наставник има Годишњи и оперативни план рада за свој
предмет, сачињен у складу са прописаним планом и програмом и уз
сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног већа. Наставници
сачињавају оперативне планове поштујући специфичности предмета и
одељења/разреда са којим раде. Међусобна сарадња се огледа у
заједничком усклађивању тема и уз потребну корелацију међу
предметима. Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког

тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне
провере знања. Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне
анализе резултата рада.
Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о
избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. Припремање за час је
засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог
знања, искуства и способности, укључујћи и ученике са тешкоћама у
развоју. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет
и друге изворе.

ИСПИТИ
Врста ипита
Контролни испит за прве разреде
Годишњи испити

Класичан балет
17. и 18.12.2014.
од 22. до 28 маја
мајски испитни рок за матуранте
јунски испитни рок
од 07. до 13.јуна 2015.

Испити за ванредне ученике

16.04.2014.
07.06.2014.
13.06.2014.
од 24. до 28. јуна 2014.
током јуна 2014.
Од 15.до 31. августа 2014
током септембра 2014.

Пријемни испит за упис у основну
школу
Пријемни испит за упис у средњу
школу

5. јун 2014. класичан балет

Народна игра
16.и 17.12.2014.
Од 22. до 28 маја
мајски испитни рок за
матуранте
јунски испитни рок
од 07. до 13.јуна 2015.
/

Током јуна 2014.
Од 15.до 31. августа 2014
током септембра 2014.
6. јун 2014 савремена
игра

ДИПЛОМСКИ ИСПИТ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ
ШКОЛЕ
Дипломски испити ученика средње школе одржани су 29. маја у Културном
центру Панчева:
11,00 часова - класичан балет, класа балетског педагога Наташе Тодовић
13,00 часова класа балетског педагога Александре Малијар
Клавирска пратња професори: Анатолиј Новицки, Милица Илић и Саша Кнежевић
Поред позваних гостију из света балетске уметности, свечаним испитима
присуствовали су сви наставници и ученици школе.
Испитни одбор су чинили: Ристић Теодора - председник Испитног одбора,
Вуковић Ана - заменик председника, Крстуловић Нада - секретар, Ивана Пезељ председник испитне комисије за класичан балет, Катарина Милинковић председник испитне комисије за савремену игру.
Ученици ко ји су дипломирали:
КЛАСА НАТАШЕ ТОДОВИЋ

КЛАСА АЛЕКСАНДРЕ МАЛИЈАР

1.Маја Стојаков
2.Милена Огризовић
3.Нада Дворжак
4.Исидора Ристовић
5.Анђела Панчевачки
6.Иван Марко
7.Софија Гуњић, ванредна ученица

1.Исидора Бојовић
2.Ања Шупут

МАТУРСКО ВЕЧЕ
За матуранте средње школе Матурско вече је организовано са матурантима СШ
"Никола Тесла" Панчево у Ресторану "Језеро" на Ади Циганлији.
За матуранте основне школе као и средње, организована је матура у
просторијама школе. Ученици су симболичном уплатом од 500 динара обезбедили
део средстава за закуску. Остатак новца обезбедила је школа из сопствених
прихода. Купљене су кифлице, роштиљ, велика торта и сокови.

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.

ШКОЛСКИ

МАРКЕТИНГ

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ, РЕАЛИЗАТОР проф. Ана Вуковић
-израда плаката за Концерт поводом Дана школе
-израда програма за Концерт
-израда позивница
-израда Диплома за Школско такмичење
-администрација сајта школе, објављивање и ажурирање података, администрација
друштвених мрежа
-снимање Концерта 7.12.2014.
-обрада и поставка снимака на YOUTUBE канал школе
-оснивање Секције за народно певање на одсеку за Народну игру
-наступ Секције на Концерту школе
-набавка ноте за балет “Жизела” у електронској форми, као и аудио снимака
- Сарадња са часописом СТЕП АРТ - проф. Милица Илић
- Школа је редовно обавештавала медије о предстојећим културним програмима
(полугодишњи и годишњи концерти школе)
- Након одржаних такмичења, уговорени су интервјуи са ученицима и педагозима,
гостовања на телевизији а подаци послати са фотографијама (часопис за игру „Степ арт“,
„Панчевац“ и др.)
- директорка школе је давала интервјуе
- сви подаци (писани, фотографски и видео материјали) редовно су ажурирани на
интернет презентацији школе, face book страни, you tube и google+ страни.

- одштампане су визиткарте, рекламни плакати за пријемни испит (ОШ и СШ), плакати за
концерте школе, флајери о раду школе

САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Министарство просвете Београд
-

Захтеви за признавање класе ученика средње школе, правни савети
пријемни испит за средњу школу
Слање статистичких података

Покрајински секретаријат за спорт и омладину Нови Сад
-

Учешће на конкурсима за финансирање пројеката у области спорта и омладине (оопрема за
образовање, санација - доградња школе, фонд за таленте, средства за одлазак на међународна
такмичења и друго)

Покрајински секретаријат за образовање Нови Сад
-

Конкурси за финансијска средства за набавку школске опреме
Захтев за полагање испита за лиценцу
Планирани број ученика за упис у средњу балетску школу у наредној школској години
верификација новог образовног профила
Статистички подаци, извештаји по захтеву и слично

Школска управа Зрењанин
-

Склапање ЦЕНУС обрасца за шк. 2014/2015. годину
Слање информатичких статистичких извештаја о ученицима, запосленима и објекту
Захтеви за замену запосленог на боловању
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Већник за
образовање
Редовна сарадња са „Секретаријатом за јавне установе и социјална
питања“ је основ за добро функционисање школе. Сарадња се састоји из:
- потраживање материјалне трошкове школе за сваки месец
- решевање потреба школе за радовима из области текућег одржавања и
капиталних инвестиција школског објекта за школску 2014/2015.
- превоз запослених
- осигурање ученика средње школе
- регресирани превоз за ученике који путују из насељених места града
Панчева
- средства за стручно усавршавање запослених
- додатна средства ребалансом буџета / набавка основних средстава /

- јубиларне награде запослених у школи
СЕКТОР ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Редован преглед школе од стране просветног инспектора помаже школи у
њеном бољем раду.
Прегледи су били везани за:
 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
УКУПНО: Просветна инспекција - 6 записника, 11 наложених мера
Завод за јавно здравље – 2 записника, 4 наложене мере

датум :
30.10.2014.

Назив инспекције

Врста контроле
Редовна контрола

Број наложених мера
1)Санирати кров изнад секретаријата и економата
2)Санирати влагу на унутрашњим зидовима у сутерену.

Редовна контрола

1)Реновирати фасаду
2)Санирати влагу у подрумским просторијама
3)Заменити прозоре и врата у подруму
6 наложених мера
1) Ажурно и правилно вођење евиденције у Школи
2) Ажурирати књигу евиденције прегледаних одељења у
којима су утврђени пропусти и недостаци који су записнички
констатовани
3) Развојни план и Школски програм доставити на
разматрање Савету родитеља
4) Обавеза школе да према Статуту Школе донесе избор
уџбеника и достави их на разматрање Наставничком већу,
Савету родитеља и Ученичком парламенту;
5) Ажурирати матичну књигу и књигу евиденције
прегледаних одељења за шк.2013/14 годину у којој су
утврђени пропусти и недостаци записником констатовани
6) За попуну радних места која су остала упрађњена због
дужег одсуства радника расписати конкурс
Мере су отклоњене.

Завод за јавно
здравље Панчево
30.03.2015.
10.11.2014.

12.02.2015.

Завод за јавно
здравље Панчево
Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања - Одесек
просветне инспекције

Редовна контрола

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

Поступање по мерама
наложеним
записником
бр.ИИИ-09-614-152/2014 од
10.11.2014.
Наводи из жалбе Л.М. у
вези са конкурском за рад
на пословима корепетиције
у Алибунару

16.03.2015.

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања - Одесек
просветне инспекције

Наложене мере: 2
Чешће контролисање редовног ажурирања евиденције
наставника; Ажурурати књигу евиденције IV-1

16.03.2015.

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања - Одесек
просветне инспекције

Анонимна
пријава
наставника
предмета
општеобразовне наставе за
књигу
евиденције
одељ.стар. за IV-1 средње
школе
Испуњеност
прописаних услова ради
верификације образовног
профила играч народне
игре

школског простора, опреме, наставних средстава и
потребног броја наставника за увођење новог образовног
профила играч народне игре.

На почетку школске године на седници Наставничког већа
подсетити запослене о дужности да упознају како ученике
тако и родитеље са њиховим правима и обавезама, о
забрани дискриминације и забрани насиља, злостављања
и занемаривања;
Дужност је запослених да да поступе по наложениј мери 1.
и да о томе ажурно воде евиденцију; Тим за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања је у
обавези да се придржава садржаја активности које су
предвиђене Годишњим програмом рада за шк.2014/15.
Школа је поступила по наложеним мерама.

17.03.2015.

03.06.2015.

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања - Одесек
просветне инспекције

Преиспитивање
навода
Жалбе С.М. родитеља
ученице М.М од 09.02.2015.

11.08.2015.

Секретаријат за јавне
службе и социјална
питања - Одесек
просветне инспекције

Поступање
наложеним
записником.

по мерама
претходним

Нема наложених мера.

Испуњени су прописани услови у погледу

КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
Основне школе на територији Општине Панчево
Ученици основних школа на територији општине Панчево редовно су позивани ради посете бесплатним културним
активностима школе ("Отворени концерт", Фестивал балетских школа Србије и Дипломски испит дипломаца средње школе).
Нажалост, и поред дописа директорима школа, слању рекламних плаката и поред објава на градском тргу платоа испред
општинске управе и објава на телевизији и локалном листу "Панчевац" - мали број наставника и ученика се одазвао позиву.
Овде се изузимају ОШ "Бранко Радичевић", ОШ "Стевица Јовановић", ОШ "Мика Антић" и Дом "Срце" из Јабуке који су били
заиста дивна публика.
Такође у сарадњи са директорима школа организоване су посете школама ради пормоције рада школе и уписа у нашу школу.
„Културни центар“ Панчево
Укупно одржано 8 самосталних концерта / културних активности - 2 за дан школе и 1 едукативно - хуманитарног типа
децембра месеца; 1 школско такмичење; фестивал балетских школа и дипломски испит ученика средње школе маја месеца;
годишњи концерти школе (два) јуна месеца. Коришћење простора – накнаде, регулисано је Уговором у смислу 50% од
продатих улазница иде КЦ Панчева а 50% школи. Изузетак је надокнада за 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.
Балетска школа "Лујо Давичо" Београд и Балетска школа у Новом Саду
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.
Народно позориште Београд
 Поводом реализације првог чина Балета "Жизела" који је изведен на концерту за "Дан школе" децембра месеца, уз
помоћ председнице Савета родитеља Г-ше Маје Остојин, позајмљен је велики број костима без којих ово извођење
није било могуће;
 Организована је групна посета балета "Лабудово језеро" за ученике средње школе и госте из БШ у Рагузи - Италија;
 Балетски педагог Наташа Тодовић је у личном контакту са шефом балета обезбедила балетску салу ради припре
ђака из класе за међународно такмичење у Румунији и пре дипломског испита;
 Сарадња са балетским педагогом Милицом Безмаревић остварена је кроз њен рад као екстерног члана жирија на
Школском такмичењу и као предавачу мастер класа под називом "Припрема ученика за аудиције у позориштима";
 Споменуте балетске уметнице - Маја Остојин и Милица Безмаревић - ангажоване су и за рад као екстерни чланови у
комисијама за пријемни испит за упис у први разред средње школе.

Новинска кућа "Панчевац"
Сарадња је остварена са уредницом за културу, новинаром Драганом Младеновић и Сунчицом Ћирковић.
 Обавештавање о добијеним средствима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајнског секретаријата
за образовање, прописе, управу и националне мањине - заједнице;
 Обавештења о успесима школе на међународном такмичењу ВБЦ ОПЕН Сибиу Румунија;
 Обавештење о реализованом Фестивалу балетских школа Србије;

 Обавештење о реализацији свих културних активности школе (концерти и школско такмичење);
Радио и Телевизија 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;
 Гостовање ради обавештења о просторним и другим побољшаним условима рада школе;
 Гостовање у емисији "Разговори" Гости: Већник за образовање Г-дин Миодраг Радојковић, директорка Музичке школе
"Јован Бандур" проф.Снежана Ђокић и директор Центра за таленте "Михајло Пупин" проф.Драгољуб Цуцић. Тема је
била обезбеђење средстава за одлазак ученика на међународна такмичења;
 Емисија "У огледалу" коју води новинар Рада Вукелић за истакнуте грађане Панчева који су допринели угледу Града и
допринели развоју културе - гост балетски педагог школе Наташа Тодовић.

Културно просветна заједница Панчево
 Ревијално учешће ученика народне игре на Општинској фолклорној смотри у
Алибунару и Панчеву.

У Панчеву 15. септембра 2015.

_______________
Директор
Председник школског одбора

М.П.

_______________________

