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ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЕШТАЈ
- Извештаји наставника о свом раду

I

УВОД

1.1.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ
ИЗВЕШТАЈА
Приликом израде Годишњег извештаја васпитно образовно рада школе за 2018/2019.
школску годину, полазну основу извештаја чине:
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
бр.55/2013101/2017; 27/2018 и 10/2019);
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.88/2017; 27/2018 и 10/2019.)
Правилник о календару образовно-васпитног рада за основне школе са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску
2018/2019. 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.81/2017 и
48/2018.);
Правилник о квалитету вредновања рада установа („Службени гласник РС“,
бр.9/2012 и 10/2019);
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);

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадика
(„Службени гласник РС“ бр. 22/2005; 1/2008; 88/2015; 105/2015 и 48/2016.)
Правилник о организацији екскурзија за основну школу („Службени гласник
РС“, бр. 30/2019.)
Правилник о организацији екскурзија за средњу школу („Службени гласник
РС“, бр. 30/2019.)
Стручно упутство о начину израде школске документације Министарства
просвете, науке и технолошког развоја број:119-01-346/1/2014-01;
Извештаји разредних старешина, председника стручних већа, стручних
сарадника, секретара и директора школе.
Програм рада за школску 2018/19. годину је усвојен седници Школског
одбора 17. септембра 2018. године.

II

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
ШКОЛЕ

2.1. НАБАВЉЕНА ОПРЕМА – ОСНОВНА И НАСТАВНА
СРЕДСТВА
ОПРЕМА
-8 касета за ученике
-материјали за костиме
-полице за библиотеку 8
-округли сто за кројачницу
-радна столица за директора школе
-металих полица 10 ком за потребе архиве школе
-донација обуће за ученике Школе
-финансирање школовања запослених и трошкова лиценце

РАДНА ОПРЕМА
-Наставничке ципеле 4 ком.
-Играчка опрема-тренерке за наставнике (5)
-ХТЗ опрема за ваннаставно особље: дубоке зимске ципеле за спремачице (2х)
КРОЈАЧНИЦА ШКОЛЕ
САШИВЕНО:

Прво полугодиште
1. Стручање...............................................................ком 7
2. Пресвлаке за клупе...............................................ком 3
3. Бела пачка..............................................................ком 1
4. Мушке кошуље дуг рукав....................................ком 2
5. Појас.......................................................................ком 2
6. Академик са стопалима-бели...............................ком 2
7. Трико брателе са сукњама-беле...........................ком 4
8. Пачка-бело црна „Арлекинода“...........................ком 1
9. Академик са чипком дуг рукав............................ком 1
10. Кокетка бела..........................................................ком 1
11. Кецеље беле- народна игра..................................ком 10
12. Трико дуг рукав-плав............................................ком 2
13. Мајица кратак рукав плава...................................ком 1
14. Панталоне мушке муслин-плаве..........................ком 1
15. Сукњице од тила беле...........................................ком 8
16. Академик сиво бели..............................................ком 1
17. Сукња-гаће крем....................................................ком 1
18. Сукњице плисиране беле од тила........................ком 6
19. Трико брателе –бели.............................................ком 1
20. Кошуље мушке беле-народна игра......................ком 3
21. Гаће мушке-беле народна игра............................ком 3
22. Кокетка бела..........................................................ком 3
Друго полугодиште
1. Кокетке (розе са бисерима).............................................ком 8
2. Трикои са сукљицом (плави, кратак рукав)...................ком 3
3. Сукње (црне, жоржет, на преклоп).................................ком 13
4. Пачка са трикоом (жута)..................................................ком 1
5. Прслуци (црни плиш).......................................................ком 8
6. Панталоне (црна ликра мушке).......................................ком 2
7. Трико (бела ликра, на брателе)........................................ком 15
8. Трико (црна ликра)............................................................ком 2

БИБЛИОТЕКА – МЕДИЈАТЕКА
САЈАМ КЊИГА – 21.-28.10.2019.
Свота 7551,00 дин; Број наслова : 13
Пројекат Министарства просвете – лектире за ОШ
Свота 25.300 дин; Број купљених наслова – 110

У овој школској години је купљено 2 књиге од сопствених средстава
УКУПНО НАБАВЉЕНО – 125 НАСЛОВA
ПОКЛОН КЊИГЕ ПОХВАЉЕНИМ УЧЕНИЦИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - 1
НАСЛОВ

ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ
Набавка 9 лап топ рачунара са оперативним системом за кабинет информатике. Овим је је решен
доскорашњи проблем застарелих рачунара и њиховог малог броја. Како је увођење електронског
дневника планирано за почетак школске 2019/2020 године. стари рачунари биће постављени у свим
салама, учионицама и зборници како би наставници имали приступим електронском систему
вођења образовно-васпитног рада.
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ
У школи се редовно одржавала опрема.
Поправке: педале пијанина и штимовање клавира, замена бравица на ученичким орманима,
интервенције у ученичким тоaлетима и друго.

2.2. РАДОВИ КАПИТАЛНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
МАТИЧНА ЗГРАДА У ПАНЧЕВУ
Замена столарије
Молерски радови: кречење сале 2 у сутерену школе, ходника и свлачионица.
Адаптација неусловног простора у канцеларију: замена прозора , замена унутрашњих
врата и ламината. Комплетна изолација и кречење просторије.
ЗГРАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ
Санација паркета и замена балетског пода у Великој сали у СБШ (куповина новог пода).

Молерски радови: кречење учионице, ходника, свлачионице и улаза школе.
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У АЛИБУНАРУ

Лаптоп за едневник.
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ВЛАДИМИРОВЦУ
Замењена је столарија, извршена је адаптација тоалета и постављање ламината у учионици
за солфеђо. Обезбеђена је опреме (сала за игру: балетски штапови, струњаче, ученичке
клупице за седење, електрична клавијатура , чивилук; ученичка гардероба: велики зидни
чивилук, клупице, огледало; учионица за солфеђо: 8 школских клупа, 16 столица, катедра и
столица за наставника, , нотна табла; зборница за наставнике: зборнички орман са
ормарићима за наставничку опрему и реквизите, сто и столице.....). Грејање овог простора
је путем плинских пећи као и у ИО у Алибунару.
У току школске 2018/19 овај објекат коначно је адаптиратран и опремљен у потпуности те
је процес верификације, на обострано задовољство, завршен успешно. Издвојено одељење
је почело са радом у школској 2019/2020.години.

2.3. АПЛИЦИРАНИ ПРОЈЕКТИ
РБ. Институција која је расписала
конкурс
1.
Покрајински секретаријат за образовање

2.

Скупштина Града Панчева

3.

Скупштина Града Панчева

4.

Покрајински секретаријат за омладину
Ваннаставне активности

2.4.

Назив пројекта
Ваннаставне
активности

Молерско
фарбарски радови
Санација пода
Замена балетског
пода
Летњи камп ОАСИС
Кањижа
19-24.08.2019.

Commented [U1]: ДИРЕКТОР

Тражени
износ
Триста
хилјада
динара
Петсто
хиљада дин
Триста
педесет
хиљада

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених: 56, На неодређено време 42, На одређено време : 14.
Наставни кадар ОСНОВНА ШКОЛА
НАСТАВНИЦИ

СТАТУС
Одобрено
сто
педесет
хиљада
динара
Одобрено
Одобрено
Одобрено

На
На одређено
Запослени
Запослени у
Запослени у
Укупно
неодређено
време
само у овој
две школе
три и више
наставника
време
школи
школа
9
10
16
3
/
19
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња
VI степен
VII степен
специјалиста
магистар
Доктор наука
стручна
спрема
9
2
8
/
/
/
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА У ПРОСВЕТИ
До 2 године
До 5 година
Од 5 до 10
Од 10 до 20
Од 20 до 30
Од 30 до 40
година
година
година
година
3
3
3
9
1
1
1) Са дозволом за рад у образовању (лиценцом): 14
2) Приправници: Данијела Олачи, Маријана Танасић, Стефан Милић, Јелена Сабљић, Стефан
Милић, Здравко Крсмановић, Кристијан Ђуђа, Вахаг Ховханисјан,
3) У процедури полагања испита за лиценцу је Дина Хот Бербаков, Саша Кнежевић.
4) Датум стицања основа за упућивање на полагање лиценце: Владислава Марковић (полагање
ППМ предмета): август 2019.године
5) Стекли лиценцу у овој школској години: Ружица Јовановић, Бранислава Бошњак Бачикин
6) Немају услов за полагање лиценце: Неагић Александар

Наставни кадар СРЕДЊА ШКОЛА
НАСТАВНИЦИ
На
На одређено
Запослени
Запослени у
Запослени у
Укупно
неодређено
време
само у овој
две школе
три и више
наставника
време
школи
школа
23
8
20
11
3
31
(од тога 3
(од тога 3
ради у ОШ)
ради у ОШ)
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња
VI степен
VII степен
специјалиста
магистар
Доктор наука
стручна
спрема
3
6
22
1
/
/
ГОДИНЕ СТАЖА НАСТАВНИКА У ПРОСВЕТИ
До 2 године
До 5 година
Од 5 до 10
Од 10 до 20
Од 20 до 30
Од 30 до 40
година
година
година
година
3
2
3
15
7
/
НАПОМЕНА: 5 наставника који раде и у основној балетској школи нису урачунати у табеларни
приказ.
1) Са дозволом за рад у образовању (лиценцом): 19
2) Број приправника који су положили приправнички: (1) Маја Голубовић,
3)Приправници: Исидора Бојовић, Милица Писић, Ана Вуковић,
4) Број ментора за шк.2018/19.: Миливоје Илић (корепетитори), Светлана Вучинић Стојић
(играчки предмети), Наташа Тодовић (играчки предмети), Дрљан Ђорђе (играчки предмети)

Ваннаставно особље
Укупан број запослених: 10, На неодређено време 7, На одређено време : 3.

Назив радног места
ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА
СЕКРЕТАР
ШЕФ
РАЧУНОВОДСТВА
АДМИНИСТРАТИВНО –
ФИНАНСИЈСКИ
РАДНИК
ПСИХОЛОГ
МЕДИЈАТЕКАР
КРОЈАЧ гардеробер
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Степен
стручне
спреме
VII
VI

Стручни испит

Проценат
ангажованости

Положен
Није положен

Године
стажа у
просвети
19
1

VII
VI

Положен
Није предвиђено

27
1

100%
100%

VI

Положен

16

100%

VII
VI
III
I

Положен
Положен
Није предвиђено
Није предвиђено

5
26
18
3-21

100%
100%
100%
400%

100%
40%

МАНДАТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Од 18.06.2018. до 18.06.2022. године - Милорад Вукобратовић

2.5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Поред хигијенско - техничког особља које је задужено за одржавање хигијене школског
простора, физичко техничко обезбеђење ученика спроводили су радници фирме „Сфинга
про“. Они су свакодневно од 14 до 21 час бринули о обезбеђењу ученика школе у матичној
згради школе. Такође су поред овога током године били задужени за обезбеђење на
школским концертима и такмичењима који су се одржавали у Културном центру Панчева.
Помоћ школи су поменути пружили при преносу и постављањима балетског пода.

2.6. ПРИПРАВНИЦИ / ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ
Испите за лиценцу положили су наставници:
Ружица Јовановић –класичан балет
Бранислава Бошњак Бачикин – класичан балет
Приправнички испит положила је:
Маја Голубовић

2.7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Током школске 2018/2019. године, у односу на план стручног усавршавања
запослених у балетској школи „Димитрије Парлић“ у школској 2018/2019. године
(дел.бр. 1851, од 22.11.2018.; усвојен одлуком Школског одбора дел.бр. 124 од 29.01.2019.
) реализоване су следеће активности:
1. Каријерно вођење и саветовање у средњој школи
Организатор програма: Фондација Tempus, Руже Јовановић 27a, info@tempus.ac.rs,
Област: Васпитни рад
Компетенције: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања
релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Кат.бр. 35, број бодова 8
2.Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење
активности каријерног вођења и саветовања
Организатор програма: Фондација Tempus, Руже Јовановић 27a, info@tempus.ac.rs,
Област:Васпитни рад
Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања
релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Кат.бр. 88, број бодова 18 (електронски)
3.Унапређивање квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање
рада школског Тима за каријерно вођење и сваетовање/професионалну оријентацију
Организатор програма: Фондација Tempus, Руже Јовановић 27a, info@tempus.ac.rs,
Област: васпитни рад
Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и
реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања
релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Кат.бр. 87, број бодова 8,
4.Методологија и садржаји рада на часовима одељенске заједнице/одељенског
старешине: шта, како и зашто?
Организатор програма: Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4,
Област: васпитни рад
Компетенција: компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање
програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
Број учесника 16
Кат.бр.39, број бодова 16

5.“Управљање пројектима из области заштите животне средине“,
компетенција 2; приоритетна област 3; број бодова 8; 2019.година.
6. ,,Примена системских новина у раду образовних установа и добијању лиценце за
директоре“
Број бодова 10
7. ,, Улога директора у процесу вредновања квалитета рада установе“
Број бодова 16

ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Остварено је ангажовањем запослених унутар установе а чини лепезу активности које
школа остварује током једне школске године. Сви запослени своје ангажовање су
евидентирали у својим Извештајима на крају школске године.
ОПИС
Маркетинг и веб промоција
школе
Промоција за упис у први
разред основне школе
Јубилеји и прославе у
школи
Припреме и учешће
ученика за такмичења у
земљи (школско
такмичење, републичко
такмичење, фестивал
балетских школа Србије)
Стручна удружења

УЧЕСНИЦИ – наставници, шефови већа, ваннаставно особље,
директор
Редовно ажурирање веб сајта школе, фејс бука, ју тјуба и гугл налога Ана Вуковић
промоције по основним школама у издвојеним одељењима и оближњим
местима, рекламни плакати и флајери - наставници играчких предмета,
корепетитори и директор
Прослава Дана школе
Прослава школске славе Свети Сава
У спремању програма учествовали су сви запослени.
Катарина Милинковић, Ђорђе Дрљан, Марјана Танасић, Јелена Сабљић,
Светлана Бучевац, Ивана Пезељ, Светлана Вучинић Стојић, Наташа
Тодовић, Исидора Бојовић, Маја Голубовић, Милица Писић.

Удружење балетских играча, кореографа и педагога; Удружење
балетских уметника Србије, Заједница музичких и балетских школа
Србије, Институт за уметничку игру.Сарадња је остварена:
- константном разменом информација о активностима школе/удружења
- учешћем у пројектима које организује школа/удружење (РТ и ФБШС)
- остваривањем заједничких пројеката (Каравн игре)
- укључивањем у пројекте школе/удружења (Караван игре)
- саветодавна помоћ (ЗМБШС)
- рекламирање школе путем удружења и друго

Поштујући Правилник о стручног усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и
стручних сарадника (дел.бр. 1826 од 16.11.2018. године) директор школе издао је седећа
документа (закључно са датумом 17.05.2019.):
1.Јелена Сављић-36 сати (потврда дел.бр. 496 од 11.04.2019. године).
2.Маја Голубовић-82 сата (потврда дел.бр. 398 од 21.03.2019. године)
3.Александар Неагић-280 сати (потврда дел.бр. 497 од 11.04.2019. године -за 2017/18 и
2018/19)

4.Каја Крајиновић Васић- 67 сати ( потврда дел.бр. 399 од 21.03.2019. године)
5.Клара Керекеш-15 сати (потврда дел.бр. 397 од 21.03.2019. године)
6.Милица Илић-90 сати (потврда дел.бр. 1298 од 28.06.2019. године)
Лиценцу за рад наставника ,васпитача и стручних сарадника у овој школској години
стекли су:
1.Бранислава Бошњак Бачикин-класичан балет
2.Ружица Јовановић-класичан балет
Захтев за полагање лиценце за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
послат је за следеће наставнике школе:
1.Саша Кнежевић-корепетитор
2.Филип Давид Орилић-корепетитор
3.Дина Бербаков (девојачко Хот)-наставник солфеђа
4. Маја Голубовић –наставница савремене игре
5. Владислава Марковић –наставница класичног балета
Приправници у школској 2018/2019 години:
1.Исидора Бојовић-савремена игра
2.Милица Писић-савремена игра
3.Данијела Марчетић-корепетитор
4.Данијела Олачи-корепетитор
5.Здравко Крсмановић-корепетитор
6.Кристијан Ђуђа –корепетитор
7.Стефан Милић-основи игре
8.Вахаг Ховханисјан-помоћни наставник, савремена игра
9.Јелена Сабљић-класичан балет
10.Маријана Танасић-народна игра
11.Ана Вуковић-корепетитор

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА
3.1. ТАКМИЧЕЊА
10. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
уторак 27. ФЕБРУАР, 2019
Културни центар Панчева – 12 часова
У Културном центру Панчева одржано је Х школско такмичење на коме је учествовало
укупно 45 ученика. Жири је радио у саставу:
 ОСНОВНА ШКОЛА: класичан балет - И. Пезељ, К. Милинковић и Н. Тодовић.
 СРЕДЊА ШКОЛА:
класичан балет - Р. Јовановић, В.Марковић, Ђ. Дрљан
савремена игра - Л. Новаковић, И Бојовић, Ј. Миленковић и М.
Голубовић
 Секретар жирија - Теодора Ристић
рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Име и презиме
Блажић Софија
Вученић Анастасија
Гавриловић Бранка
Максимовић Софија
Драгосавац Николина
Гавриловић ЛЕнка
АНСАМБЛ (4 играча) –народна игра
Грујић Феодора
Јаковљевић Тамара
Јовановић Миа
Јованов Илија
Крстић Јелена
Миленковић Сара
Миљатовић Јерина
Петровић Аница
Петровић Алекса
Савановић Сара
Крстановић Ангелина
Секељ Јована
Малијар Вишња
Михаиловић Милица
Митровић Невена
Ћосић Иван

РАНГ ЛИСТА
Награда Бодови
ПРВА
97,67
ДРУГА
89,67
ДРУГА
90,33
ТРЕЋА
77,33
ТРЕЋА
75,33
ПРВА
96,67
ДРУГА
93,83
ПРВА
96,83
ТРЕЋА
78,00
похвала
69,17
похвала
74,33
ДРУГА
86,67
похвла
73,5
ДРУГА
87,67
ДРУГА
89,5
ПРВА
97,16
ТРЕЋА
84,33
ПРВА
97,67
ДРУГА
86,33
ПРВА
96,00
ДРУГА
91,5
ДРУГА
86,5
ПРВА
97,5

Класа
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Марија Танасић
Јелена Сабљић
Светлана Вучинић Стојић
Светлана Бучинић Стојић
Дрљан Ђорђе
Светлана Вучинић Стојић
Светлана Вучинић Стојић
Сабљић Јелена
Ђорђе Дрљан
Ђорђе Дрљан
Светлана Вучинић Стојић
Милинковић Катарина
Милинковић Катарина
Милица Писић
Милциа Писић
Милица Писић
Милциа Писић

Категорија
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
IБ
II
II
II
II
II
II

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ћосић Иван
Игњатовић Ванеса
Јоцев Анастасија
Латковић Маријета
Миоков Миона
Јанковић Аја
Мићић Страхиња
Павловски Сара
Станкић Ања
Ђокић Јелена
Милекић Милица
Балаж Уна

ДРУГА
ДРУГА
ДРУГА
ТРЕЋА
ДРУГА
ДРУГА
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ДРУГА
ПРВА
ПРВА

90,17
89,98
92,00
82,17
91,17
88,58
96,75
94,89
84,89
88,00
96,92
97,33

Милинкоивћ Катарина
Бучевац Светлана
Бучевац Светлана
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Ивана Пезељ
Ивана Пезељ
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Наташа Тодовић
Наташа Тодовић
Милица Писић

II
II
II
II
II
IV A
IV A
IV A
IV A
IV Б
IV Б
IV Б

ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
13 МАЈ. 2018 – ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР- БЕОГРАД
Овогодишњи фестивал био је у организацији Балетске школе "Лујо Давичо" Београд
Учествовале су школе из Београда, Новог Сада, Панчева - са својим издвојеним одељењима
и школа из Суботице.
Пропозиције фестивала се нису мењале и ако је на претходном фестивалу било
предлога за измене. Члан жирија из наше школе била је Наташа Тодовић.
Наша школа остварила је следећи резултат:
СОЛО ИГРА - ДИСЦИПЛИНА КЛАСИЧАН БАЛЕТ
БР.

Име и през. ученика

класа

место

категорија

оцена

награда

1

Софија Блажић

Светлана Бучевац

Панчево

IA

94.33

ПРВА

2

Ленка Гавриловић

Светлана Бучевац

Панчево

IA

72,00

ТРЕЋА

3

Анастасија Вученић

Светлана Бучевац

Панчево

IA

70,67

ТРЕЋА

4

Бранка Гавриловић

Светлана Бучевац

Панчево

IA

67,67

ПОХВАЛА

5

Феодора Грујић

Јелена Сабљић

Зрењанин

IБ

86,67

ДРУГА

6

Миа Јовановић

Светлана Вучинић Стојић

Панчево

IБ

73,67

ТРЕЋА

7

Јерина Миљатовић

Јелена Сабљић

Зрењанин

IБ

72,00

ТРЕЋА

8

Јелена Крстић

Светлана Вучинић Стојић

Панчево

IБ

62,67

ПОХВАЛА

9

Тамара Јаковљевић

Светлана Вучинић Стојић

Панчево

IБ

62,67

ПОХВАЛА

ГРУПНА ИГРА - ДИСЦИПЛИНА КЛАСИЧАН БАЛЕТ
БР.
1

Нумера / кореографија
Фрагмент из балета
„Арлекинада“

класа
Светлана Бучевац

место
Панечво

категорија
IA

оцена
85,67

награда
ДРУГА

2.

Импресије

Светлана Бучевац

Панчево

IA

75,67

ТРЕЋА

3.

Минијатура

Светлана Бучевац

Панчево

IА

63,67

ПОХВАЛА

4.

Pizzicato

Светлана Вучинић Стојић

Панчево

IБ

72,00

ТРЕЋА

3.2. КОНЦЕРТНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
КОНЦЕРТИ И НАСТУПИ ПО ПОЗИВУ
(извештаји наставника)
Концерт поводом 20 година од оснивања издвојеног одељења у Алибунару,
25.10.2019.
Дана 25.октобра 2018.године, у Алибунару, на сцени Дома културе из Алибунара,
одржан је концерт поводом 20 година од оснивања издвојеног одељења балетске школе у
Аибунару. У препуној сали, учесници програма су били садашњи ученици одсека класичног
балета и одсека народне игре, као и некадашњи ученици издвојеног одељења. У склопу овог
концерта, посетиоцима је у року од две недеље била доступна изложба слика са
активностима балетске школе у периоду од 1998-2018 године. На тај начин, посетиоци
концерта, и мештани Алибунара и околних места имали су прилику да се упознају са
активностима и историјатом школе која већ две деценије успешно функционише. Бројни
ученици основне школе су били заинтересовани за ову изложбу и у великом броју су стајали
испред панела са сликама и коментарисали су их, и изразили жељу да буду део школе, то је
и резултовало великим бројем уписане деце на оба одсека у овој школској години. Овај
концерт је био веома сврсисходан када је реч о самој промоцији школе.

Свечана академија „Милош Црњански“ у Иланџи 26.10.2018.
Учествовали су ученици одсека за класичан балет, издвојеног одељењ ау
Алибунару. Оргнаизација и прирема ученика наставник Ђорђе Дрљан.
Гостовање на манифестацији „Буђење пролећа“ у Зрењанину 06.11.2018.
Манифестација „Буђење пролећа“, која се већ традиционално одржава у Зрењанину
и ове године је у организацији Градске управе окупила велики број деце, која су својим
певањем, плесом, глумом, покушала из све снаге да призову ове године, нешто успаваније
пролеће.Због временских услова, на жалост уместо ипсред платоа у центру града,
манифестација је одржана у Великој сали Културног центра Зрењанина.Наступиле су
ученице од првог до четвртог разреда са више тачака, укупног трајања 30 минута.
Наставници издвојеног одељења у Зрењанину
Гостовање на дану школе „Душан Јерковић“ Б. Карловац 28.11.2018.

Учествовали су ученици одсека за класичан балет, издвојеног одељењ ау
Алибунару. Оргнаизација и прирема ученика наставник Ђорђе Дрљан.
Дечији драмски фестивал-Културни центар Панчево 01.12.2018.
„Нека интеркултуралност буде наша стварност“ је мото фестивала који се одржао у
Панчеву.
Са идејом да уметност поново буде спона која ће повезати децу из различитих
културних и етничких група, а са традицијом мултикултуралне средине, Панчево односно
школа „Браца Петров“ као носилац ове идеје и организације, позвала је и нашу школу да
гостује на фестивалу.
Ми као гости фестивала, представили смо се са 4 тачке, први, други, трећи и четврти разред
ниже балетске школе, одсека за класичан балет.
Сва четири разреда показала су срећу и радост што су у прилици да учествују, а ми
као наставници обавили смо свој део посла и све је потекло у општем задовољству, што нас,
што домаћина фестивала.
Наставница Ружица Јовановић
КОНЦЕРТИ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ ДАНА ШКОЛЕ
(децембар,2018.)
КОНЦЕРТИ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ
4. И 11. ДЕЦЕМБАР 2018. године / 18 часова
ДВОРАНА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА
Дана 4. децембра 2018. године, одржан је концерт балетске школе „Димитрије
Парлић“ у Културном центру са почетком од 18 часова где су приказане тачке класичног
балета и савремене игре. У публици су се, поред родитеља и рођака ученика, нашле посебне
званице као што су покрајински посланик Саша Левнајић, већница за културу града
Татјана Божић, просветни инспектори, директори основних и средњих школа нашег града,

Удружене школе, чланови Школског одбора, унука Димитрија Парлића госпођа Биљана
Парлић.
По завршетку концерта, у 19:30 часова у фоајеу Културног центра је за раднике школе и
позване госте постављено послужење у сврху дружења и где су се уз јело и пиће разменили
утисци о концерту. Директор Милорад Вукобратовић је искористио прилику да се лично
обрати присутнима и да каже пар лепих речи о концерту и дану школе, и да у име школе
додели захвалнице и цвеће колегиницама – корепетиторки Ирени Станковић за одлазак у
пензију, професорки Оливери Валешински за 39 година рада и одлазак у пензију и Мирјани
Крајиновић за 40 година рада. Вече је пропратила музика тамбурашког оркестра.
10.12.2018. – Новогодишњи концерт Балетске школе „Димитрије Парлић“ – Панчево,
одржан је у сали Културног центра Панчева.Издвојено одељење у Зрењанину, наступало је
са три тачке: „Вила лутака“ ученице другог разреда, класа: Бранислава
Бачикин Бошњак, „Магиа Манус“ и „Кормеум“(савремени балет), класа: Јелена Сабљић.
Видео снимак наступа, доступан је на „Фејсбук страници“, издвојеног одељења у
Зрењанину.
Концерт Балетске школе одсека савремене игре у дворани Аполо 12.12.2018.
Ученице II и III разреда одсека савремене игре у класи наставнице Исидоре Бојовић,
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Концерт је веома лепо примљен од стране публике и мишљена сам да би требало чешће
организовати концерте овог садржаја, како би публици приближили нове правце и технике
игре. Ученицима то веома значи због сценског искуства, ослобађања и надградње личности
као и стицања самопоуздања за нека будућа међународна такмичења и професионалних
аудиција.
У простору сале „Аполо“, издвојено одељење у Зрењанину, наступало је на концерту
Балетске школе „Димитрије Парлић“ – Панчево, са тачком „Кормеум“, наступале су
ученице четвртог разреда, Јерина Миљатовић и Феодора Грујић, класа и кореографија:

Јелена Сабљић.Видео снимак наступа, доступан је на „Фејсбук страници“, издвојеног
одељења у Зрењанину.
Наставница савремене игре Исидора Бојовић
Наставница класичног балета Јелена Сабљић
Концерт Балетске школе„Димитрије Парлић“ Панчево у Зрењанину
У организацију концерта кренуло се крајем октобра месеца, када су колеге Јелена
Сабљић и Александар Неагић заказали термин одржавања концерта у дирекцији Културног
центра, том приликом наложено је дирекцији да матичној школи у Панчеву, пошаље уговор
о сарадњи и утврђена је цена карте од 250 дин.
Колега Александар Неагић урадио је идејно решење плаката и одштампао га. Током
новембра и децембра месеца, прикупљана је музика од балетских педагога Браниславе
Бачикин Бошњак и Јелене Сабљић, а Александар Неагић завршио је аудио монтажу и
финализацију музичког материјала за предстојећи концерт.
Колегинице из матичне школе у Панчеву Наташа Тодовић, Ивана Пезељ,Александра
Малијар, Катарина Милинковић и Исидора Бојовић прихватиле су позив да са својим
ученицима учествују на концерту школе у Зрењанину.
Колегиница Бранислава Бачикин Бошњак саставила је програм концерта,написала
конферансу и откуцала је. По костиме, за учеснике концерта, отишле су колеге Александар
Неагић и Јелена Сабљић у матичну школу у Панчево. Уз помоћ родитељке Лидије Крчмаров
позвани су медији, а локални лист „Зрењанин“ објавио је најаву концерта на својим
странама. Контактиране су особе које су заслужне за оснивање и опстанак школе и које су
тим поводом требале да добију захвалницу на концерту.
Морам да напоменем да је све време одржаван контакт са шефом актива играчких предмета
Наташом Тодовић и директором школе господином Милорадом Вукобратовићем ради
консултација око организације концерта.
Генерална проба одржана је са ученицима у недељу 16.децембра. Пробу је водила
Бранислава Бачикин Бошњак. Проба је протекла у најбољем могућем реду.

Концерт је одржан 17.децембра у Културном центру са почетком у 17х. Специјални гости
на концерту били су ученици Средње балетске школе“Димитрије Парлић“ из Панчева са
класичног и савременог одсека, који су извели 7 кореографија. Ученици из издвојеног
одељења у Зрењанину ( сва четири одељења) извели су 15 кореографија.
Сви позвани медији су дошли на концерт и том приликом су директор школе Милорад
Вукобратовић и наставница класичног балета Бранислава Бачикин Бошњак, дали изјаве у
којима су промовисали школу.
Конферансу је читала колегиница корепетитор Анико Гардиновачки. За време концерта
колегинице Јелена Сабљић, Бранислава Бачикин Бошњак и наставница примењене
гимнастике Весна Петканић су биле иза сцене и пазиле на дисциплину и водиле бригу да
деца буду припремљена за наступ на време.Програм концерта је испоштован без проблема
и кашњења.
Након концерта, у пријатној атмосфери, уследило је послужење, које су колегинице Ивана
Пезељ,Александра Малијар и Наташа Тодовић на челу са директором школе господином
Милорадом Вукобратовић, донели. Тада је обављен разговор са шефом актива Наташом
Тодовић која је истакла добре и мање добре ствари на концерту. Замерке су се односиле на
правилан одабир костима, дате су сугестије како да кореографије буду још боље, похваљена
је организација концерта,труд и рад на опстанку издвојеног одељења,као и поједине
кореографије.
Сарадња између колега из издвојеног одељења у Зрењанину је била пуна разумевања,
комуникација одлична, сви предвиђени задаци били су извршени. Код колега је преовладао
заједнички циљ а то је да концерт школе буде успешно изведен.
Посебно истичемо одличну сарадњу и комуникацију са директором школе господином
Милорадом Вукобратовићем, шефом актива играчких предмета, наставницом класичног
балета Наташом Тодовић, затим колегиницама Иваном Пезељ и Александром Малијар без
чије подршке и учешћа, овај концерт не би био тако успешан.
Наставница класичног балета Бранислава Бачикин Бошњак

Гостовање на годишњем концерту КУД-а „Добривоје Путник“ из Панчева, 21.12.2019.
Дана 21.децембра 2018.године, одсек народне игре је гостовао на годишњем
концерту КУД-а „Добривоје Путник“ из Панчева, у сали Месне заједнице Котеж 1 у
Панчеву. На концерту су изведене Игре из Мачве, у кореографији Маријане Танасић из
пратњу оркестра који је водио Кристијан Ђуђа. На концерту су поред домаћина и наше
школе учествовала културно-уметничка друштва из Домова културе из Владимировца и
Црепаје. Након концерта ученици су имали организовано дружење, уз послужење.

Гостовање на мнифестиацији «Покажи шта знаш», 14.03.2019.
У четвртак, 14.марта 2019.године,

препуној спортској сали у Банатском

Карловцу, успешно је одржана прва по реду манифестација "Покажи шта знаш", која је
окупила основне школе из целе општине Алибунар. Уз песму, игру и многе друге вештине
и таленте, основци су нам показали шта знају и приредили одличну забаву. Нашу школу је
представило издвојено одељење народне игре из Алибунара, где су ученици другог разреда
извели Румунске игре из Баната, у кореографији Маријане Танасић, на традиционалну
румунску музику чији је аранжман урадио Кристијан Ђуђа.

Гостовање на Дечијој смотри фолклора, 07.04.2019.

У организацији Центра за културу општине Алибунар, а под покровитељством
општине Алибунар,у недељу, 7.априла, одржана је 41. Дечија смотра музике и
фолклора. У ревијалном делу програма учествовали су ученици првог и другог разреда
Балетске школе „Димитрије Парлић“ издвојеног одељења у Алибунару. Први разред је
извео игре из Централне Србије док се други разред представио са играма из Ваљевске
Колубаре, у кореографији Маријане Танасић. Обе групе су праћене од стране оркестра
под руководством Кристијана Ђуђе.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТИ ШКОЛЕ
(јун, 20419.)
14.6.2019. Завршни концерт Балетске школе „Димитрије Парлић“ – Панчево, одржанје у
сали Културног центра Панчева.На концерту су наступале ученице четвртог разреда: Јерина
Миљатовић, Феодора Грујић и Милица Исаков.Представиле су се са варијацијама

Класичног балета и кореграфијом Савременог балета.Ученица Феодора Грујић је
проглашена „Ђаком генерације“.На фотографији: Милица Исаков, Јерина Миљатовић,
Феодора Грујић и наставник Јелена Сабљић.

21.5.2019. Завршни концерт Балетске школе „Димитрије Парлић“ – Панчево, одељење у
Зрењанину, поп први пут је одржан у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ у Зрењанину,
на шта смо посебно поносни.На концерту су учествовале ученице од првог до четвртог
разреда.

Концерт ученика у Алибунару, 12.06.2019.
У среду 12.јуна, у сали Дома културе у Алибунару, одржан је концерт ученика
балестске школе „Димитрије Парлић“ из Панчева , издвојеног одељења у Алибунару. На
концерту су наступали ученици са одсека класичног балета, народне игре и припремна
група деце. Ученике су припремили наставници Ђорђе Дрљан, Маријана Танасић, Вахаг
Оганисијан уз помоћ корепетитора Здравка Крсмановића и Кристијана Ђуђе. Концерт је
трајао око сат времена, и учесници су били поздрављени великим аплаузима од стране
публике.

Концерт на манифестацији „Ми то радимо најбоље“ 12.06.2019.
Још једна у низу манифестација у организацији Градске управе, града Зрењанина,
„Ми то радимо најбоље“, замишњен као колажни програм, где су деца Зрењанина, показала
шта су у протеклој школској години научили у својим школама.Програм је замишљен и као
својеврсно представљање школа у Зрењанину а са тим у вези, наше одељење је поделило
флајере за упис ученика у први разред Балетске школе.

Гостовање на промоцији књиге 13.06.2019. у Зрењанину
На позив Габриеле Теглеши, а у вези са промоцијом њене нове књиге „Писма из
Португала“, наша школа је као специјални гост наступала на овом догађају у свечаној сали

Градске управе.У надасве пријатној атмосвери, ауторка књиге је на духовит и искрен начин
описала свој рад.Посебно занимљив за наше ученице био је разговор са госпођом Теглеши,
где су ученице могле чути приче и савете „из прве руке“.Наше одељење наступило је са
полусатним програмом.

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ШКОЛЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО, 14. ЈУН 2019

У Културном центру Панчева са почетком у 18 часова одржан је Годишњи концерт школе
на ком су учествовали ђаци из матичне школе и издвојених одељења Алибунара и
Зрењанина.
Програм концерта је био дивертисманског типа састављен по градацији од најмлађих
ученика балетског забавишта и припремних разреда, затим основне школе, и као
завршница ђаци средње школе. Била су заступљена су сва три одсека: класичног, народног
и савременог одсека. Програм концерта водила је Теодора Ристић а уводну реч дао је
директор школе Милорад Вукобратовић.

II Међународно балетско такмичење „Костадинка Дина Николић“
II Међународно балетско такмичење „Костадинка Дина Николић“ одржано је у Дворани
Културног центра Панчево у периоду од 21. до 23. јуна 2019.год.
Жири такмичења чинило је пет чланова, истакнутих балетских уметника, именованих од
стране организационо уметничког одбора такмичења, у следећем саставу: Ашхен
Атаљанц, прима балерина, балет мајстор и педагог., Едина Папо, магистрица уметности
балета, Милица Бијелић, прима балерина., Тони Ранђеловић, директор балета СНП и
Бахрам М. Јулдашев балет мајстор и педагог.
За секретара жирија организационо уметнички одбор такмичења именовао је Светлану
Вучинић Стојић, балетског педагога школе.
Жири је у свему радио према Правилнику о раду жирија.
Жири је на својој првој седници упознат са Правилником о раду жирија и начином избора
председника. За председника је изабрана Ашхен Атаљанц. Упознати су са сатницом
такмичења, бројем пријављених такмичара. Утврђен је критеријум и начин бодовања и унос
бодова у бодовне листе. По завршетку оба такмичарска дана, сви чланови жирија су у
конструктивној и радној атмосфери, бодовали наступ такмичара и предавали појединачне
бодовне листе.

Неправилности у раду жирија није било. Нико од чланова није имао примедбе на
организационо-технички аспект такмичења. Предлози и сугестије које су изнели чланови
жирија односе се на следеће:
Евентуално померање термина организовања такмичења за април месец,
Учеснике млађе од 12 година одвојити у посебну категорију и омогућити им изођење
варијације на полупрстима, у меканим патикама (овај предлог није подржан од стране свих
чланова жирија),
У категорији савремене игре одвојити старосне групе, као и такмичарске категорије на соло,
дуо, трио,
У категорији савремене игре „спречити“ понављање једног савременог кореографа,
У категорији класичан балет, по пријави указати на евентуално одступање од пропозиција,
у смислу избора кореографије, како не би долазило до дискфалификације такмичара.
По одлуци жирија, у свим категоријама додељене су прве, друге и треће награде и
специјална награда младом талентованом играчу. Grand prix такмичења није додељен, као
ни награда за посебна техничка достигнућа.
Чланови жирија, присуствовали су Гала вечери, наступу награђених и учествовали у
свечаној додели диплома и медаља.
Сви чланови жирија изнели су

позитиван став о целокупном такмичењу,

изразили

захвалност на позиву за учествовање, као и жељу за наставком сарадње.
Секретар такмичења Светлана Вучинић Стојић

ЈАВНИ ЧАСОВИ
Јавни часови реализовани су у последњој недељи децембра 2018. у свим класама
основне и средње школе из главног предмета. Крајем маја месеца одржани су јавни часови
за ученике четвртих разреда основне школе, а за ученика I, II и III разреда јавни часови
одржани су током друге и треће недеље јуна месеца 2019.
Кроз приказ редовног часа главног предмета родитељи су имали прилику да се упознају са
наученим знањем и напредовањем ученика.

ШКОЛСКА СЛАВА
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА - среда, 27. ЈАНУАР, 2019.
Већина ученика школе била је ангажована у учешћу у прославама матичне редовне
школе. За ђаке средње школе припремљене су переце и предложено им је на настави
грађанског васпитања да посете свечану литургију у једном од православних цркви:
"Преображења Господњег" или "Успења Пресвете Богородице". Наставници школе су
учествовали у свечаном сечењу славског коначан , у зборници школе, где је након
церемоније било и пригодно послужење.

3.3. ПОСЕТЕ, ЕКСКУРЗИЈЕ, РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ПОСЕТЕ
ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА
БЕОГРАДСКИ САЈАМ, ОКТОБАР, 2018.
62. Београдски сајам књигa ове године посетили смо у највећем броју - 27 ученика
средње школе. Вођа пута професорка Татјана Ковјанић је максимално анимирала ученике
те је заиста мали број њих изостао са ове значајне манифестације.
Библиотекарка школе Клара Керекеш је за школу набавила наслове по исказаним потребама
ученика и професора српског језика и књижевности. Школска библиотека је богатије за 21
наслов. Већином су књижевна дела која су послужила као инспирација великим
композиторима и кореографима у настајању класичних балета (Приче из 1001 ноћи, Звонар
Богородичне цркве) . Остали наслови су класична и историјска дела.

Посета Сајму образовања у Панчеву

Сајам образовања организован је 16.04.2019. године у „Техничкој школи 23.мај“ у
Панчеву у периоду од 12 до 14 часова.
На сајму су учествовали ученици првог разреда средње балетске школе одсека за класичан
балет као и ученици трећег разреда средње школе одсека за саврмену игру. Ученике су
пратили Каја Крајиновић Васић-стручни сарадник, Керекеш Клара-стручни сарадникмедијатекар и Маја Голубовић-помоћник директора и наставница савремене игре.
Ученици су били обучени у играчке костиме, класичног и саврменог балета, а
представљен је и костим из области народне игре. Поред промотивног материјала (флајера
за упис ученика у балетску школу и стручних часописа) ученици су у вербалној
комуникацији са другим ученицима делили искуства пријемног испита и похађања средње
уметничке школе.
Посета је прошла у позитивној и радној атмосфери и доброј сарадњи и комуникацији
са колегама домаћинима и колегама и ученицима из других школа.

ЕКСКУРЗИЈЕ
РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ДИВЧИБАРИМА 26.04- 03.05.2019. године
На основу плана рада Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево за школску 2018/2019
(дел.бр. 1460 од 17.09.2018.године) утврђени су:
Образовно- васпитни циљеви рекреативне наставе
Упознавање ученика са настанком Дивчибара
Развијање социјално-емоционалне сфере личности ученика и
постицање позитивних односа на релацији ученик-ученик и ученик-наставник
Задаци и садржај екскурзије
Упознавање ученика са настанком Дивчибара
Одлазак (шетња): Црни врх, Језеро, Kраљев сто, Љути врх, Видиковац, Голубац
Постицање позитивних односа ученик – ученик и ученик-наставник

Анимирање ученика: Шиз фриз, Покажи шта знаш, Маскембал, Пиџамијада
Вечерње журке
Пре одласка на рекреативну наставну одржан је родитељски састанак на коме је
присуствовало већина родитеља и аниматор рекреативне наставе. Родитељи су упознати
са правилима и обавезама ученика које су одређене Правилником о понашању ученика,
запослених и родитеља ученика и Правилником о извођењу екскурзије. Такође предочено
им је које ће све активности ученици имати током седам дана. Сви родитељи дали су
писмену сагласност за одлазак на рекреативну наставу а сви ученици обавили су обавезни
здравствени преглед у Школском диспанзерзу. У предвиђеном року сакупљена је писмена
сагласност родитеља ученика као и здравствени картони што је у складу са Правилником
о извођењу екскурзије –рекреативне наставе организована која је организована у
периоду од 26.04.2019.-03.05.2019. године.
За носиоце припреме и извођење плана и програма путовања су одређени:
Нада Радоњић-наставник корепетитор класичног балета (задужена за ученика нижих
разреда основне балетске школе, одсека за класичан балет)
Светлана Вучинић Стојић (наставник класичног балета, задужена за ученике виших
разреда основне балетске школе, одсека за калсичан балет)
Каја Крајиновић Васић (стручни сарадник-психолог задужена за ученике са одсека за
народну игру као и за ученике који нису примарно из балетске школе).
Директор школе Милорад Вукобратовић.
За аниматора и вођу пута одређена је Крајиновић Сакан Миријана.
У договору са Дирекцијом обезбеђено је да на рекреативну наставу крене и лекарпедијатар ( који је сво време био присутан у одмаралишту) као и медицинска сестра.
Консултацију лекара затражило је једно деце због температуре и једно дете због
главобоље. Прегледом од стране медицинског особља две ученице су првог дана послате
назад за Панчево. Тежих тегоба није било.
Организација дана:
Буђење ученика у 7:15.
Пратња ученика на доручак
Пратња ученика на докторски преглед (када је за то постојала потреба)
Одмор и припрема за шетњу

Шетња у 09:30
Пратња ученика на ручак
Шетња у 14:00 одлазак до продавнице, на пијацу
Слободно време-одмор ученика
Вечерња анимација ученика
Вечерња журка
*током поподнева ораганизована је групна посета ресторану „Пепа“ где су ученици
пили топлу чоколаду и јели палачинке.
Оцена рекреативне наставе
Садржај рекреативне наставе је остварен у потпуности. Понашање ученика је у
било примерено као и однос ученик – наставник. Између наставника била је добра и
складна комуникација и сарадња.
На основу рекреативне наставе су ученици обогатили своје знање, развили љубав
према природним лепотама. Повезали су теорију и праксу. Показали су другарство и
успоставили непосреднији однос како међусобно,тако и са ученицима музичке школе
„Јован Бандур“ из Панчева.
Извештај сачиниле
Каја Крајиновић Васић и Мирјана Крајиновић Сакан

ИЗВЕШТАЈ СА ЕКСКУРЗИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019
РЕЛАЦИЈА : ПАНЧЕВО-ДИВЧИБАРЕ-ПАНЧЕВО
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА: 26.04.2019.-03.05.2019.године
Превозник: Ласта
На екскурзију су кренули ученици oсновне Балетске школе одсека класичан балет и
народна игра и наставници: Светлана Вучинић, Каја Крајиновић Сакан Васић, Нада

Радоњић, аниматор Мирjана Крајиновић Сакан и директор школе Милорад Вукобратовић.
По закону за извођење вишедневних екскурзија уз наставнике са ученицима су
кренуле лекарке из Панчевачког Дома здравља.
Полазак из Панчева је био у 8:00 часова, ученици су се скупили код Хале спортова у 7:30
часова. Ученици су се сместили у панчевачко одмаралиште на Дивчибарама, у анексу и
првом спрату хотела. Што се тиче дневних активности, направљен је генерални распоред:

08:00 - доручак
09:30 - шетња
13:00 - ручак
14:00 - шетња
18:00 - часови балета (водила их је наставница Светлана Вучинић)
19:00 - вечера
20:30 - покажи шта знаш, квиз знања,пиџамијада, шиз-фриз, маскембал
21:00 – журка
Ученици су обишли Видиковац, Љути крш, Краљев сто, посетили су Цркву Светог
Пантелејмона на Дивчибарама. По жељи ученика, неки од њих су присуствовали и
јутарњој литургији 30.04.2019. Поред цркве, редовно су посећивали и њену ‘’Галерију’’ и
преко пута ње игралиште, у зависности од времена, обзиром да је већином било облачно
време. Имали су време за слободне активности и самосталну шетњу (старији разреди).
Mузичка школа је 02.05.2019. са почетком у 18:00 организовала мини концерт својих
ученика са којима су ученице четвртог разреда одсека класичан балет извеле ‘’Менует’’.

Повратак у Панчево је био у послеподневним часовима, није било гужве у саобраћају, те
је и пут назад био лакши за све. Већина њих га је преспавала. Екскурзија је успешно
реализована.
Извештај сачинила
Нада Радоњић

