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УВОД
О ШКОЛИ
Школа је почела са радом одлуком Владе Републике Србије 01. децембра 1995. године
под називом Основна балетска школа „Јован Бандур“ Панчево.
Верификација Основне балетске школе извршена је 23. октобра 1997. године када је
почело са радом и ИО у Алибунару
Промена назива школе извршена је 04. маја 2001. године у Основна балетска школа
„Димитрије Парлић“ Панчево
Верификација ИО у Зрењанину извршена је 2008. године
Средња школа почела је са радом шк.2007/2008 године верификацијом образовних
профила играч класичног балета и играч савремене игре, извршена је 18. априла
2008. године. Верификација за образовни профил играча народне игре извршена је
почетком 2017. године
Назив Балетска школа „Димитрије Парлић“ измењен је 2008. године.
Верификација ИО у Владимировцу за одсек народне игре 2019. године
Адреса школских зграда:
Основна школа (матична зграда) - Жарка Зрењанина бр. 25 – Панчево (десно крило зграде)
Средња школа - Димитрија Туцовића бр.2, први спрат (изнајмљен простор)
ИО Алибунар - Центар за културу општине Алибунар - Трг слободе број 7 (уговор о
коришћењу)
ИО Зрењанин - Културнои центар - Народне омладине број 1 (уговор о коришћењу)
Телефон: 013/351-649; фах: 013/351-187
меил адреса: dimitrijeparlic@mts.rs
web site:
www.dimitrijeparlic.rs
you tube i face book nalog: Baletska škola Dimitrije Parlić

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА
Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013) члан 52
прописује:
Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину.
Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији образовноваспитног рада.
Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим
планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге податке
од значаја за представљање школе.
Школа публикацију из става 2. овог члана објављује на својој интернет страни до
1.октобра за текућу школску годину, а може је поделити ученицима у штампаном облику.
Школа је дужна да има своју интернет страну.
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КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ
Школа се отвара у 7,00 часова; настава почиње у 8,00; часови наставе завршавају се до
21 час; школа се закључава у 22 часа. Изузетак је субота када школа ради до 14 часова а
затвара се у 15 часова. Рад недељом је предвиђен код пројеката - манифестација у
којима учествују сви ученици и запослени.
Секретаријат школе ради радним даном од 8 до 15 часова. Рад са странкама је од 11,00
до 14,00.
У школи су негују односи међуљудског разумевања и уважавања личности
ученика, запослених и родитеља ученика;
Ученици су обавезни да не касне на наставу и друге облике васпитно-образовног
рада. У школу долазе 15 минута пре почетка наставе, а најкасније 5 минута пре
почетка часа;
Време за улазак у школу ученици чекају у ходнику уколико свлачионица није
слободна;
Ученик који закасни на час, не сме се задржавати у ходницима и другим
просторијама, него одлази у учионицу да присуствује часу и при том се труди да
што мање омета ток часа;
Родитељ је у обавези да најкасније у року од два (2) дана обавести одељенског
старешину о изостанку ученика и да оправда изостанак са часова. Боловање дуже
од два (2) дана се оправдава се искључиво лекарским оправдањем;
Ученици чувају имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија и
школског дворишта. За све настале штете одговоран је ученик, а штету
надокнађује родитељ;
Забрањена је употреба мобилних телефона за време наставе, као и непримерено
коришћење истих;
За решавање проблема у односима са другим ученицима и запосленима или
родитељима других ученика, ученик се обраћа одељенском стрешини, дежурном
наставнику или другом запосленом у школи. изазивање или учествовање у свађи
или тучи строго су забрањени;
У школи је забрањен било какав облик насиља ( физичко, психичко, и социјално
насиље), злостављања и занемаривања. Забрањено је на било који начин
угрожавати и омаловажавати достојанство личности ученика или запосленог, као и
родитеља ученика;
У школи је забрањен сваки вид дискриминације и дискриминаторног понашања у
свим релацијама;
За време одмора дежурни су: лице за физичко обезбеђење као и наставници.
Спремачице дежурају испред просторија у којима одржавају хигијену. Уколико
увиде да је негде дошло до нарушавања реда или безбедности у школи, истог
момента
обавештавају
дежурног
наставника, директора,
секретара
или
административног радника;
Ученици, запослени, родитељи ученика и друге странке у школи су у обавези да
се одевају и да изгледају (фризура, шминка) пристојно примерено школским
условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима, атлет мајцама, топ
мајцама, мајцама на брателе и голих стомака, у прекраткој одећи, са великим
деколтеом и обувен у папучама. Такође је у школи неприхватљиво истицање стила
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одевања или ознака појединаца или групе појединаца који нису примерени
образовној институцији, посебно културној установи;
Пристојним одевањем, уредношћу и адекватном личном хигијеном запослени и
ученици доприносе стварању одговарајућег угледа школе;
Родитељи и остала лица обавезни су да се приликом усласка у школу јаве
дежурном наставнику, лицу ангажованим на пословима физичког обезбеђења или
другом запосленом у школи;
Родитељ је у обавези да редовно измирује новчана дуговања према школи, да
редовно долази на родитељске састанке, индивидуалне разговоре одељенског
старешине и других предметних наставника ( према распореду) у циљу
интересовање за рад и владање свога детета;
Строго је забрањено ометање наставног процеса, стварање буке и нереда у
школском простору;
Оброк-ужину ученици једу искључиво у гардероби за време одмора;
Приликом напуштања учионице, сале и гардеробе ученици и наставници су дужни
да учионицу оставе уредну и да је закључају;
За време трајања наставе и ваннставних активности, као и за време одмора,
ученици бораве у школском простору и дворишту. Самовољно напуштање објекта
и дворишта није дозвољено;
Непридржавање кућног реда подлеже дисциплинској одговорности;
Запослени родитељи и друге странке су, у складу са позитивном прописима,
дужни да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној
непосредној близини ( двориште, улаз школе );
Одљенски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом
школе, на почетку сваке школске године упозна ученике и родитеље и да се
стара о њиховом поштовању.

ПРАВИЛА И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА
Правилник о Правилима понашања ученика, родитеља и запослених (Дел.број: 443 од
25.04.2018.) објављен је на интернет страници школе у делу „школски документи“.
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I.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Бројно стање и успех ученика по одељењима - крај школске 2018/19.

ОСНОВНА ШКОЛА
Класа
I 1
Панчево

Одсек
Класичан
балет

Старешина
Владислава
Марковић

Бројно стање
Уписано 14+1=
15

Завршило 6

I 2
Зрењанин

Класичан
балет

Бранислава
Бошњак

Уписано
16+2=18
Завршило 18

I 3
Панчево

Народна
игра

Маријана
Танасић

Уписано 8
Завршило 5

I4
Алибунар

Народна
игра

Миљана
Мирић

Уписано 14
+2=16
Завршило 11

II 1
Панчево

Класичан
балет

Ружица
Јовановић

Уписано 7
Исписан-1
Завршило 6

II 2
Панчево

Класичан
балет

Владислава
Марковић

Уписано 7
Исписан 1
Завршило 6

Детаљи о испитима, наградама и кретањима ученика
- Положило контролни испит 11 ученика.
- Исписана молбом родитеља, дел.бр. 2064/21.12.2018. Боннеси
Лана
- Нису приступили полагању контролног испита, нити су
оправдали изостанке са наставе и испита: Богатиновић Милица,
Ковачки Николина и Павловић Ариана. Ученице губе право на
даље школовање.
- Усвојене су молбе за прелазак на ванредно школовање, због
места становања(Београд):
- Милица Јовановић дел.бр. 294 од 28.02.2019.
- Недељковић Лана – дел.бр. 293 / 28.02.2019.
- Дамјановић Софија – дел.бр. 292 од 28.02.2019.
- Нису приступили полагању годишњег испита- 2 ученика
-Завршило разред 6 ученика.
Завршило 18 ученика: ( веома успешних-8 и 10 успешних ученика)
-концерт 21.05.2019.
-промоција школе 25. и 27.мај 2019.
-јавни час 14.06.2019.
–Положило контролни испит 5 ученика.
-Ученица Дани Марија, због млађег узраста,уписана кроз ИОП 3.
-Бабић Вања, Бабић Ивана и Тагасовић Милица нису приступиле
полагању контолног испита, нису оправдали изостанке са часова и
испита, губе право на даље школовање.
-завршило разред 5 ученика, сви су веома успешни,
-јавни час 10.06.2019.
-концерт 14.06.2019.
-Положило контролни испит 11 ученика
-Нису приступили полагању контролног испита Морорашу Јоњел,
Менгер Лука, Лукић Маша, Здравковић Немања и Здравковић
Марија
-Завршило разред 11 ученика (10 веома успешних и 1 успешан).
-Родитељи Мишковић Јоване се нису одазвали на допис школе у
којем су обавештени да је Јовани изречена мера „друга опомене
Наставничког већа“ због изостанака које нису оправдали.
Наставничко веће сматра да ученица више не жели да похађа
балетску школу и сматра се исписаном.
-Завршило 6 ученика. Успех –одличних 6
-Просек одељења одличан 4,83
-концерт 14.06.2019.
-Јавни час 12.06.2019.
-Такмичење Костадинка Дина Николић- ученица Анастасија
Јованов
-Родитељи Јаћимовић Емилије се нису одазвали на допис школе у
којем су обавештени да је Емилији изречена мера „друга
опомене Наставничког већа“ због изостанака које нису
оправдали. Наставничко веће сматра да ученица више не жели да
похађа балетску школу и сматра се исписаном.
-Завршило 6 ученика.Успех: Одличних -6 ученика. Просек
одељења одличан 4,83
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II 3
Зрењанин

Класичан
балет

Бранислава
Бошњак

Уписано 11
Завршило 10

II 4
Алибунар

Класичан
балет

Ђорђе
Дрљан

Уписано 8
Исписано-4
Завршило 4

II 5
Панчево

Народна
игра

Ђуђа
Кристијан
(Стефан
Милић)

Уписано 5
Исписан-1
Завршило 4

II 6
Алибунар

Народна
игра

Миљана
Мирић

Уписано 10
Исписано 3
Завршило 7

III 1
Панчево

Класичан
балет

Светлана
Бучевац

Уписано 6
Завршило 6

III 2 / IV2
комбин.
одељење
Зрењанин

Класичан
балет

Јелена
Сабљић

III 2-уписано 3
Исписано 3

III 3
Панчево

Народна
игра

Ђуђа
Кристијан

Уписано 7
Исписан 1

(Стефан
Милић)

IV 1
Панчево

Класичан
балет

Светлана
Вучинић
Стојић

Завршило 6

Уписано 9
исписано 1
обнављају 2
Завршило 6

-Није приступила полагању годишњег испита Вукић Ивана.
-Завршило разред 10 ученика. Успех: одличних -5, врлодобрих -2 и
добрих -3.
-просек одељења врло добар 4,30
-Ивановић Нина – исписана дел.бр.2069 од 22.12.2018.
-Родитељи Павлов Татјане се нису одазвали на допис школе у
којем су обавештени да је Татјани изречена мера „друга опомене
Наставничког већа“ због изостанака које нису оправдали.
Наставничко веће сматра да ученица више не жели да похађа
балетску школу и сматра се исписаном(26.03.2019.).
-Веверица Нађа исписана дел.бр. 611 од 10.05.2019.
-Чорлија Ива –није приступила полагању годишњег испита
- Завршило 4 ученика. Успех: одличних – 4 ученика. Просек
одељења: одличан 4,50.
-Концерти: 11. и 14.06.2019.
-промоција школе 22.05.; 25.05.; 10.06.,
-јавни час 13.06.2019.
-Нов одељенски старешина Ђуђа Кристијан
-Кривокућа Милена –после прве опомене Наставничког већа
26.03.2019. ученица није изразила жељу да настави даље
школовање и сматра се исписаном.
-Завршило разред 4 ученика. Успех: одличних 4; Просек одељења
одличан 4,75.
- Исписана:Станишковић Светлана и Максимовић Дарија. Бисак
Александра пребачена у Панчево
-Завршило 7 ученика. Успех: одличних -6 и врлодобар-1 ученик.
Просек одељења одличан 4,85.
- 14.03.2019. наступ – презентација основних школа „Покажи шта
знаш“ у Банатском Карловцу
-Завршило разред 6 ученика. Успех одличних 6. Проске одељењаодличан 5,00
Све ученице су похваљене од стране одељенског старешине.
-Школско такмичење: две прве награде, две друге и две треће
награде.
-Фестивал школа Србије:Блажић Софија –прва награда,
Гавриловић Ленка и Бранка-трећа награда, Вученић Светланатрећа награда; Групне тачке: друга награда, трећа награда и
похвала.
III разред: исписане молбом родитеља:
-Исидора Јосимов дел.бр. 412/26.03.2019.
-Марина Гололоблов –дел.бр. 410/26.03.2019.
-Милица Ковачевић дел.бр. 411/ 26.03.2019,
Нов одељенски старешина Ђуђа Кристијан
-Родитељи Кривокућа Софије се нису одазвали на допис школе у
којем су обавештени да је Софији изречена мера „прва опомене
Наставничког већа“ због изостанака које нису оправдали.
Наставничко веће сматра да ученица више не жели да похађа
балетску школу и сматра се исписаном 26.03.2019.
-Завршило 6 ученика. Успех: одличних -3 и врлодобрих – 3
ученика. Просек одељења одличан 4,66
-Исписана Миоков Хелена- дел.бр. 1392 /07.09.2018.
-Нису приступили полагању испита Софиа Дангубић и Јањић
Наташа (ученице обнављају разред)
-Завршило 6 ученика;
-Успех ученика – одличних 6.
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IV2
Зрењанин

Класичан
балет

Јелена
Сабљић

уписано 6
завршило 6

IV 3
Алибунар

Класичан
балет

Ђорђе
Дрљан

Уписано 11
завршило 6
обнавља- 5

IV 4
Панчево

Народна
игра

Маријана
Танасић

Уписано 11
Исписана 1
обнављају 3
завршило 7

-Просек одељења- одличан (4,86)
-Све ученице, њих шест, које су завршиле разред похваљене су од
стране Одељенског већа и приступиле су полагању пријемног
испита за упис у средњу школу.
-Предлог за ученика генерације : Сара Савановић;
- Награде: Школско такмичење
Фестивал:
-Завршило разред 6 ученика;
-Успех ученика: одличних – 5 и добрих -1;
-Просек одељења : одличан (4,56)
-Похвала одељенског већа: Феодора Грујић и Јерина Миљатовић
-Предлог за Ђака генерације: Феодора Грујић
-Награде на Школском такмичењу : Феодора Грујић-прва награда
и Јерина Миљатовић-друга награда;
-Фестивал бал.школа: Феодора Грујић-друга награда
Јерина Миљатовић-трећа награда;
-обнављају 5 ученика:Петровић Алекса, Петровић Аница, Јованов
Илија, Тодоровић Анђела, Богдановић Инес марија;
-Завршило разред: 6 ученика
-Успех ученика:одличних – 6 ученика;
-просек одељења: одличан (4,70)
-похвала одељенског већа Думитров Марија
-Школско такмичење: Петровић Алекса- прва награда, Петровић
Аница – друга награда и Јованов Илија- трећа награда;
- исписана Станковић Сташа
-завршило 7 ученика
-Успех ученика: одличних -5 и врло добрих – 2
-обнављају разред: Ђурић Сара, Шиљковић Јована и Првуловић
Габријела;
-Школско такмичење – друга награда

СРЕДЊА
ШКОЛА
Класа

Образовни
профил

Старешина

Бројно стање

Играч
класичног
балета

Мирослав
Тодоровић

Уписано 6

Играч
савремене
игре
Играч
класичног
балета

Мирослав
Тодоровић

Уписано 3

Николић
Дијана

Уписано 3

Играч
савремене
игре

Николић
Дијана

Уписано-7

I1

I2

II 1

II 2

Исписан -1

Детаљи о испитима, наградама и кретањима ученика
-Крстановић Ангелина и Секељ Јована, због млађег узраста,
оцењене само из играчких предмета (преведени ученици,
полагаће разредне испите за општеобразов.предмете)
-Чечовић Јелена, паралелан ученик,похађа и Гимназију,ученица
није приступила полагању годишњег испита из главног предмета.
-Завршило разред 3 ученика. Успех: одличних 3,
просек одељења 4,75
-Завршило разред 3 ученице.Успех: одличних 3.
Просек одељења одличан 5,00
- промењен је разредни старешина, уместо Младеновић Весне
која је на трудничком боловању, сада је Николић Дијана.
-Завршило разред 3 ученика. Успех: одличних -3.
Просек одељења одличан 4,95
-Исписана Наунковић Сара дел.бр 30.10.2018.
- Смањену оцену из владања на врлодобар 4 имају:
Димитријевић Николета, Милосављевић Маја, Михаиловић
Милица, Симовић Ана и Латковић Маријета;
-Миоков Миона – оцењена из играчких предмета (паралелан ђакГимназија), сведочанство ће бити издато, када донесе оцене из
Гимназије.
-Завршило разред 6 ученика.
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III 1

III 2

Играч
класичног
балета

Татјана
Ковјанић

Уписано 4

Играч
савремене
игре

Татјана
Ковјанић

Уписано 5

Играч
класичног
балета

Теодора
Ристић

Уписано 4

Играч
савремене
игре

Теодора
Ристић

Исписан 1

IV 1

IV 2

Завршило 4

Уписано 3
Завршило 3

-Успех ученика (без Миоков Мионе): врлодобрих -2 и добрих -3.
Просек одељења добар 3,35
-Иванковић Ненад – прешао на ванредно школовање дел.бр 1606
од 03.10.2018.
-Завршило разред 3 ученика. Успех: одличних -3 ученика. Просек
одељења одличан 4,84
-Завршило разред 5 ученика.Успех: одличних -4 и врлодобрих 1.Просек одељења одличан 4,69.
-Уписано 4, завршило 4 ученика;
-Успех ученика: одличних –3 и врлодобрих 1
-Просек одељења- одличан 4,68
- Ђокић Јелена-одличан 4,71; Ђукић Катарина-одличан 4,71;
Милекић Милица –одличан 5,00 и Радосављев Јована –
врлодобар 4,29
-Предлог за Ђака генерације: Милекић Милица
-Похвала за класичан балет од стране предметног професора и
одељенског већа: Јована Радосављев;
-Уписано 3, завршило 3 ученика;
-Успех ученика:одличан -1 и врлодобар – 2,
- Балаж Уна-одличан 4,77; Перенчевић Јелена- врлодобар 4,46 и
Седмаков Марија – врлодобар 3,85;
- просек одељења врлодобар 4,36

Извештај сачинила - Нада Крстуловић

БРОЈ ОДРЖАНИХ ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. години
Врста испита
Контролни
Матурски испит (средња
школа)
Диференцијални испити
за упис у средњу школу

Редовни ученици
ОШ: 1 испит / 44 ученика
положило
3 испита / 7 ученика

Ванредни ученици

Укупно

3 испита/ 2 ученика

1 испит / 44 ученика
положило
6 испита/ 9 ученика
9 испита / 3 учениика

/

9 испита / 3 ученика

1 испит / 30 ученика

1 испит/ 26 ученика

2 испита/ 26 ученика

/

2 испита
12 ученика

Годишњи

2 испита / 12 ученика
положило
ОШ: 191 испит/ 99 ученика
СШ: 106 испита/ 29 ученика

ОШ: 63 ученика/173
испита

470 испита
191 ученик

Разредни

СШ: 11 испита/3 ученика

/

11 испита/3 ученика

Пријемни испит за упис у
ОШ
Пријемни испит за упис у
СШ
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
ПОХВАЛНИЦЕ И ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ
«ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ» за основну школу у школској 2018/2019.години је ФЕОДОРА ГРУЈИЋ
ученица IV-3 разреда, одсека класичног балета, у класи балетског педагога и разредног
старешине Јелене Сабљић
«ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ» за средњу школу у школској 2018/2019. години је МИЛИЦА МИЛЕКИЋ,
ученица IV-1 разреда, одсека класичног балета, у класи балетског педагога Тодовић
Наташе, разредног старешине Теодоре Ристић
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ «ВУК КАРАЏИЋ» за средњу школу за школску 2018/2019. је ученица
МИЛИЦА МИЛЕКИЋ / класа Наташа Тодовић ; разредни старешина Ристић Теодоре
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА ТОКОМ ШКОЛОВАЊА:
1)Феодора Грујић - класичан балет / класа Јелена Сабљић
2) Јерина Миљатовић - класичан балет / класа Јелена Сабљић
3) Јована Радосављев – класичан балет / класа Наташа Тодовић
СВИМ НАГРАЂЕНИМ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ЈЕ ДОДЕЛИЛО ПОКЛОН КЊИГУ КОЈА
ИМ ЈЕ УРУЧЕНА СВЕЧАНО ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ СВЕДОЧАНСТВА О ЗАВРШЕНОМ БАЛЕТСКОМ
ОБРАЗОВАЊУ.
II.

КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број свих запослених: 56, На неодређено време 42, На одређено време : 14.
1.1. Наставни кадар ОСНОВНА ШКОЛА
НАСТАВНИЦИ
На неодређено
На одређено
Запослени само Запослени у две Запослени у три Укупно
време
време
у овој школи
школе
и више школа
наставника
9
10
16
3
/
19
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња стручна VI степен
VII степен
специјалиста
магистар
Доктор наука
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, 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
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1.2. Наставни кадар СРЕДЊА ШКОЛА
НАСТАВНИЦИ
На неодређено
На одређено
Запослени само Запослени у две Запослени у три Укупно
време
време
у овој школи
школе
и више школа
наставника
23
8
20
11
3
31
(од тога 3 ради у (од тога 3 ради у
ОШ)
ОШ)
СТРУЧНА СПРЕМА НАСТАВНИКА
Средња стручна VI степен
VII степен
специјалиста
магистар
Доктор наука
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)

1.3. Ваннаставно особље
Укупан број запослених: 10, На неодређено време 7, На одређено време : 3.
Назив радног места
Степен
Стручни испит
струч.спреме
ДИРЕКТОР
VII
Положен
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
VI
Није положен
СЕКРЕТАР
VII
Положен
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
VI
Није предвиђено
АДМИНИСТРАТИВНО –
VI
Положен
ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК
ПСИХОЛОГ
VII
Положен
МЕДИЈАТЕКАР
VI
Положен
КРОЈАЧ гардеробер
III
Није предвиђено
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
I
Није предвиђено

Године стажа у
просвети
19
1
27
1
16

Проценат
ангажованости
100%
40%
100%
100%
100%

5
26
18
3-21

100%
100%
100%
400%

МАНДАТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ:
Од 18.06.2018. до 18.06.2022. године - Милорад Вукобратовић
Одржавање и обезбеђење школског простора и ученика
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.
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ПРИПРАВНИЧКИ ИСПИТ И ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ НАСТАВНИКА
Испите за лиценцу положили:
Приправнички испит положили:
Ружица Јовановић, класичан балет
Маја Голубовић, савремена игра
Бранислава Б. Бачикин, класичан балет
III.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Током школске 2018/19. године, у односу на план стручног усавршавања запослених у
Балетској школи „Димитрије Парлић“ реализоване су следеће активности:
Бр

Назив

1

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи
- Фондација Tempus, област: Васпитни рад;
каталошки број 35, лиценциран од стране ЗУОВ-а
Примена системских новина у раду образовних
установа и добијању лиценце за директоре Центар за стручно усавршавање Кикинда, трибина
Програм обуке за лиценцу за директора установе Друштво директора школа Србије, обука
лиценцирана од стране Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
Стручно методичка припрема у функцији
професионалног развоја директора - Друштво
директора школа Србије
Управљање пројектима из области заштите
животне средине - Регионални центар за
професионални развој запослених у образовању
Смедерево; К2, П3, лиценциран од стране ЗУОВ-а
Унапређивање компетенција наставника и
стручних сарадника за спровођење активности
каријерног вођења и саветовања- Фондација
Tempus, област: Васпитни рад; каталошки број 88,
лиценциран од стране ЗУОВ-а
Школско законодавство - основа развоја
образовања и васпитања, теме 1 и 5 - Гимназија
"Свети Сава" Београд, kat.br. 404, област К1,П4,
лиценциран од стране ЗУОВ-а
Унапређивање квалитета активности каријерног
вођења кроз ефикасно планирање рада школског
Тима за каријерно вођење и
сваетовање/професионалну оријентацијуФондација Tempus, област: Васпитни рад;
каталошки број 87, К3, П3, лиценциран од стране
ЗУОВ-а
Методологија и садржаји рада на часовима
одељенске заједнице/одељенског старешине:
шта, како и зашто? - Друштво учитеља Београда,
област:васпитни рад; каталошки број 39, К3, П4,
лиценциран од стране ЗУОВ-а

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бодови
8

Учесници

Датум

Каја Крајиновић Васић

11.02.2018.

Милорад Вукобратовић

09. X 2018.

16

Татјана Крга

26-28.X 2018.

Стручни
скуп

Татјана Крга

26-28.X 2018.

8

Данијела Олачи

15.XII 2018.

18

Каја Крајиновић Васић

8

Стефан Милић

05. II 2019.

8

Оганисјан Вахагн,
Стефан Милић

26.II 2019.

16

Милорад Вукобратовић, Ђорђе
Дрљан, Исидора Бојовић,
Бранислава Б. Бачикин, Сандра
Спаловић, Татјана Ковјанић,
Маријана Танасић, Дијана
Николић, Ружица Јовановић,
Светлана Бучевац, Светлана В.
Стојић, Теодора Ристић, Маја
Голубовић и Стефан Милић.

6-7.IV 2019.

8

Милица Илић

25.VI 2019

10

Припрема ученика за тржиште рада самопроцена вештина и представљање
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послодавцима - Фондација Темпус, кат.бр.70; К3,
П3, лиценциран од стране ЗУОВ-а

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 на основу којих се сачињава табела:
ОПИС
Писање пројеката и
друго
Учествовање у
пројектима других
институција
Маркетинг и веб
промоција школе
Промоција за упис у
први разред основне
школе
Јубилеји и прославе у
школи

Веће сценско дело или
дужа кореографија
Припреме и учешће
ученика за такмичења у
земљи
Припрема и учешће
ученика за такмичење у
иностранству
Медији

Стручна удружења

УЧЕСНИЦИ – наставници, шефови већа, ваннаставно особље, директор
Писање пројекта: Балетски камп у Врању, II Балетско такмичење
Костадинка Дина Николић - Т.Крга
Камп ОАСИС у Кањижи - Маја Голубовић

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 школе
Прослава Дана школе
Прослава школске славе Свети Сава
Годишњи концерти школе поводом завршетка школске године
У спремању програма учествовали су сви запослени.
Ђорђе Дрљан, Исидора Бојовић
Ружица Јовановић, Катарина Милинковић, Ђорђе Дрљан, Јелена Сабљић,
Светлана Бучевац, Ивана Пезељ, Светлана Вучинић Стојић, Наташа
Тодовић, Исидора Бојовић, Маја Голубовић, Милица Писић.
Није било ове школске године

Гостовање у информативним програмима телевизије Панчево: директор
школе Милорад Вукобратовић, Светлана В.Стојић
Писање чланака за новине Панчевац: Маја Голубовић, Светлана Вучинић
Стојић
Гостовање на Радиу Фар: Ђорђе Дрљан са три ученика из класе.

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
- укључивањем школе у пројекте удружења (мастер клас, кампови,,,)
- саветодавна помоћ (ЗМБШС)
- рекламирање школе путем удружења и друго
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Организоване посете

IV.

Српско народно позориште - А.Неагић и Ј.Сабљић
Народно позориште- М.Голубовић, С.Бучевац, С.В.Стојић
63. Београдски сајам књига - К.Керекеш, Т.Ковјанић

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
НАБАВЉЕНА ОСНОВНА 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
- професионални звучни уређај са звучницима великог интензитета за велику салу у ДТ-у
- видео надзор у Средњој балетској школи
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
13
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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 - од 21. до 28.10.2019. године
Свота 7.551,00 дин; Број наслова : 13
Пројекат Министарства просвете – лектире за ОШ
Свота 25.300 дин; Број купљених наслова - 110
Сопствени приходи школе: 2 наслова
УКУПНО НАБАВЉЕНО – 125 наслова
ПОКЛОН КЊИГЕ ПОХВАЉЕНИМ УЧЕНИЦИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - 1 НАСЛОВ
ИНФОРМАТИЧКИ КАБИНЕТ
Набавка 10 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 дотрајалих балетских штапова,
замена бравица на ученичким орманима, интервенције у ученичким таолетима и друго.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
МАТИЧНА ЗГРАДА У ПАНЧЕВУ
Молерско фарбарски радови.
Адаптација неусловне просторије у канцеларију (замена прозора ПВЦ, замена врата,
комплетна изолација и кречење просторије).
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Вредност радова 500.00,00 динара - буџет Града Панчева.
ЗГРАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ
1) Куповина и уградња новог професионалног балетског пода у великој сали и радови у вези
постављањем
Вредност опреме 350.000,00 - буџет Града Панчева
2) Уградња Видео надзора простора средње школе
Вредност опреме 80.000,00 динара - буџет Града Панчева
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У АЛИБУНАРУ
Нов балетски под у великој сали.
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ВЛАДИМИРОВЦУ
Адаптација простора и опремање школског простора опремом и наставним средствима у
згради "Центру за културу општине Алибунар" - место Владимировац, завршена је у току шк
2018/19. године када је школа и добила верификацију за почетак рада издвојеног одељења
(одсек народна игра) почевши од школске 2019/20. године.
АПЛИЦИРАНИ ПРОЈЕКТИ
РБ.

Институција која је расписала конкурс

Назив пројекта

Тражени износ

СТАТУС:

1.

Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу, националне мањине –
националне заједнице (ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА)
Покрајински секретаријат за образовање,
прописе, управу, националне мањине –
националне заједнице (ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА)
Покрајински секретаријат за омладину и
спорт(ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ТОКОМ
ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА)

Балетски камп у Врању
(Т.Крга)

136.400,00 дин

NE

II Међународно балетско
такмичење Костадинка Дина
Николић

322.000,00 дин

DA
150.000,00

2.

3.

V.

Летњи камп ОАСИС Кањижа

Одобрено

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ
Септембар

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Током септембра у школи је акценат био на усклађивању распореда часова са другим
школама и наставника који раде у више школа. Распоред је трпео промене током прве 4
недеље што на молбу наставника, што на молбу ученика који похађају две школе или су ђаци
путници. За израду рапореда биле су задужене наставнице: Нада Крстуловић (основна школа),
Теодора Ристић (општа настава средња школа), Наташа Тодовић(стручна настава средња
школа). Одређени су председници стручних већа:
Играчки предмети - НАТАША ТОДОВИЋ
Музички предмети - АНА ВУКОВИЋ
Општа настава - МИРОСЛАВ ТОДОРОВИЋ
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Новим ђацима издате су ђачке књижице, отворене су евиденције дневника
васпитно образовног рада, дневнику ваннаставних активности, разматрани су Извештај о
раду школе у шк.2017/18, Летопис шк.2017/18, План стручног усавршавања за шк.2018/19 и
Годишњи програм и план рада школе шк.2018/19. Након одржаних родитељских састанака
формиран је састав чланова Савета родитеља за шк.2018/19. Током септембра формиран је и
нови Ђачки парламент и предложени чланови који ће присуствовати седницама Школског
одбора.
Октобар
ПРОМОЦИЈА ЗА УПИС - ИО У ЗРЕЊАНИНУ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА, 1. ОКТОБАР 2018. године
1.10.2018. у сарадњи са Градском управом града Зрењанина, организован је „промотивни
концерт“ у Великој сали Културног центра Зрењанина, а поводом кампање за упис ученика у
први разред основне балетске школе. Учествовале су ученице од првог до четвртог разреда.

ПОСЕТА 22. ФЕСТИВАЛУ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
12. ОКТОБАР 2018. године
У петак 12. октобра су ученици средње балетске школе са наставницом Мајом
Голубовић посетили Народно позориште и испратили 22. Фестивал кореографских минијатура
који се одржао на малој сцени Раша Плаовић са почетком у 14 часова.
10 ученика првог и другог разреда су се нашли са наставницом у 12 часова испред школе у
улици Жарка Зрењанина, затим су се заједно упутили на главну аутобуску станицу одакле су
међуградским превозом стигли до скупштине Београда. Тамо их је сачекала наставница
Милица Илић, корепетитор, а онда су заједно прошетали до Народног позоришта. Заједно су
се вратили назад у Панчево око 18:30 часова.
Извештај сачинила, Маја Голубовић

"ОТВОРЕНА ВРАТА" - ИНСТИТУТ ЗА УМЕТНИЧКУ ИГРУ, БЕОГРАД
20. ОКТОБАР 2018. године
Ђаци средње балетске школе су у суботу 20. 10. 2018. године посетили Институт за
уметничку игру и имали прилику да похађају радионицу класичног балета и савремене игре.
10 ученика који су били заинтересовани за одлазак, нашли су се код хотела Тамиш у Панчеву у
12 часова са наставницом Мајом Голубовић. На Институт су стигли међуградским и градским
превозом око 13 часова. Ученици су се пријавили на улазу као полазници радионице и
оставили своје контакте а онда их је наставница спровела кроз зграду факултета и показала им
где су просторије које ће користити. Ученици су се затим спремили за радионицу и у 14 часова
су отишли у кабинет где је декан факултета Владимир Томашевић званично пожелео
добродошлицу, упутио полазнике у програм и представио им професоре и организаторе
пројекта Отворених врата.
Када је декан закључио говор, ученици су отишли у салу – ученици смера за класичан
балет су у једној балетској сали факултета похађали радионицу са балетским педагогом
Бахрамом Јулдашевим, а ученици смера за савремену игру, заједно са наставницом Мајом
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Голубовић, су истовремено у другој сали похађали радионицу са педагогом Уршом
Рупник. Радионице су трајале око два сата.
Када се радионица завршила, ученици су се пресвукли и нашли са наставницом у бифеу
факултета где су попили пиће, продискутовали и разменили утиске о радионицама. Затим су
се заједно вратили у Панчево градским превозом.
Ученици су на улазу на Институт добили по мајицу са логом факултета и картицу учешћа у
пројекту Отворених врата. Радионицу савремене игре је такође испратила колегиница
Милица Илић, корепетитор.
Извештај сачинила, Маја Голубовић
ПОСЕТА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВАСА ЖИВКОВИЋ" ПАНЧЕВО
22. ОКТОБАР 2018. године
У понедељак 22. октобра 2018. године нашу школу су посетили ђаци из два одељења IV
разреда основне школе у Панчеву ''Васа Живковић''. Стигли су у основну балетску школу у
улици Жарка Зрењанина под надзором њихових учитељица у 8:50 часова.
У 9 часова смо отпочели обилазак просторија школе. Једно одељење је дочекала наставница
Владица Марковић у балетској сали 1 и примила их на свој час класичног балета основне
школе док је друго одељење наставница Маја Голубовић упутила у просторију где се налазе
костими. Тамо их је сачекао наш економ Слађана Николић која је деци презентовала већину
балетских костима, маски, обуће, одеће за народну игру, и аксесоара и такође представила
намену свега тога. Затим су деца из просторије са костимима прешла у салу 2 и погледала део
часа савремене игре првог разреда средње школе код наставнице Александре Малијар. После
тога су се разреди заменили у обиласку тих просторија. Након тога су се сви скупили у ходник
на спрату и деци су подељени сокићи. Затим су обишли школску библиотеку и кројачницу са
кројачицом Аном Анкуцић.
Након обиласка основне балетске школе, наставница Маја Голубовић је повела децу и
учитељице у средњу балетску школу у улици Димитрија Туцовића где су сви посетили час
класичног балета у сали 1 код наставнице Иване Пезељ. Ту су испратили део часа
средњошколаца где им је показан рад на новим варијацијама и вежбе на средини сале.
Деца су била задовољна и распитивала су се за упис, изнајмљивање костима и
фотографисала су изведбе наших ђака на часовима. Наставнице чије су часове обишли су их са
задовољством дочекале, упутиле у то шта ће видети, описале суштину предмета, и биле су
отворене за разговор и њихова питања.
У 11 часова је целокупни обилазак завршен. Учитењице су добиле све информације о
упису ђака у балетску школу што ће пренети накнадно ученицима и њиховим родитељима.
Такође су исказале велико задовољство због упознавања рада и окружења младих балетских
плесача у балетској школи.
Извештај сачинила, Маја Голубовић
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 20 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ИО У АЛИБУНАРУ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, 25. ОКТОБАР 2018.
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
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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.
Извештај сачинили наставници ИО у Алибунару
САЈАМ КЊИГА
63. БЕОГРАДСКИ САЈАМ, 25. ОКТОБАР, 2018.
Ученици средње школе су посетили 63. Међународни београдски сајам књига који
се одржао од 21. до 28 октобра у три највеће хале Београдког сајма.
Овогодишњи мото сајама је „Радост читања“ а почео је беседама академика
Матије Бећковића и Абдулаха Бусуфа, писца из Марока – земље госта овогодишње
манифестације. Сајам су посетили сви ученици средње школе у пратњи проф. српског језика и
књижевности Татјане Ковјанић. Поред њих, на сајам су ишли и директор Милорад
Вукобратовић, Татјана Крга, Мирјана Крајиновић и библиотекар Клара Керекеш.
Том приликом су купљене веома квалитетне књиге за школску библиотеку по
веома повољним ценама у врeдности од 7.551 РСД и то 13 наслова од тога 10 књига
популарне књижевности и лектире за средњу школу и 3 књиге из области психологије. Неки
издавачи ни ове године нису били спремни за продају књига преко жиро рачуна, тј. јединог
начина преко кога школе могу куповати књиге, те је потрошена мања сума новца од
планиране. Упркос томе, у завршници манифестације неки од издавача кажу да им је посета и
продаја за око 15 одсто већа него прошле године.
Извештај сачинила библиотекарка Клара Керекеш

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
ИЛАНЏА, 26.10.2018.
Учествовали су ученици одсека за класичан балет,
издвојеног одељењ ау Алибунару. Оргнаизацију и прирему
ученика урадио је наставник Ђорђе Дрљан.

Новембар
МАНИФЕСТАЦИЈА "БУЂЕЊЕ ПРОЛЕЋА"
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА
06. НОВЕМБАР 2018. године
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
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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.
Извештај сачинили наставници ИО у Зрењанину

ПОСЕТА НАРОДНОМН ПОЗОРИШТУ У БЕОГРАДУ
09. НОВЕМБАР 2018. године у 19 часова
У петак 9. 11. 2018. године деца су са својим наставницима имала организован групни
одлазак у Народно позориште на балетску представу Копелија.
Окупљање је било у петак у 18:30 часова испред балетске школе у улици Жарка
Зрењанина. На представу су ишли директор школе, наставница Светлана Вучинић, наставница
Маја Голубовић, наставница Ивана Пезељ, наставница Светлана Бучевац и 21 ученик школе.
Такође је у организацији школе ишао један родитељ и четири особе ван школе.
Представа се завршила у 21:30 часова после чега смо се одмах упутили назад у
Панчево. Деца су безбедно враћена до места поласка како је и договорено.
Извештај сачинила, Маја Голубовић
ПОСЕТА СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
НОВИ САД, 20. НОВЕМБАР 2018. године
20.11.2018. Организована је посета Српском Народном Позоришту у Новом Саду, где су
ученице нашег издвојеног одељења у Зрењанину имале прилику да погледају балетску
представу „Пинокио“.
ДАН ШКОЛЕ ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
БАНАТСКИ КАРЛОВЦИ, 28. НОВЕМБАР 2018. године
Учествовали су ученици одсека за класичан балет,
издвојеног одељењ ау Алибунару. Оргнаизација и прирема
ученика наставник Ђорђе Дрљан.
Децембар
ДЕЧИЈИ ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА, 01. ДЕЦЕМБАР 2018. године
„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.
19

ЛЕТОПИС БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ШК.2018/19.године
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.
Извештај сачинила наставница Ружица Јовановић
.
КОНЦЕРТИ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ
4. И 10. 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.
Програм:
1.П.И. Чајковски „Лабудово језеро“ Антре из „Pas de trois“
Играју ученици I разреда СШ. Англина Крстановић, Јелена Чечовић, Иван Ћосић.
Класа и репетиција Катарина Милинковић
2. П.И. Чајковски „Лабудово језеро“ варијација из „Pas de trois“
Игра ученица IV разреда СШ Јелена Ђокић
Класа и репетиција Наташа Тодовић
3. П.И. Чајковски „Лабудово језеро“ варијација из „Pas de trois“
Игра ученица IV разреда СШ Катарина Ђукић
Класа и репетиција Наташа Тодовић
4.П.И. Чајковски „Лабудово језеро“ Coda из „Pas de trois“
Играју ученици I разреда СШ. Англина Крстановић, Јелена Чечовић, Иван Ћосић.
Класа и репетиција Катарина Милинковић
5.Р.Дриго „ Корсар“ „Pas de fleurs“
Играју ученице II разреда СШ
Класа и репетиција Светлана Бучевац
6.“Шећерлеме“
Играју ученице припремног III
Класа и кореографија Софија Фехете
7.“Валцер цвећа“
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Играју ученице припремног IV
Класа и кореографија Софија Фехете
8. „Howe's moving caste“
Играју ученици II разреда ОШ.
Класа и кореографија Владислава Марковић
9. П.И. Чајковски „Фрагменти из дечијег Pas de deux“
Редакција Н. Цискариде
Играју ученице III разреда ОШ
Класа и репетиција Светлана Бучевац
10.Хертел „Узалудна предрострожност“ Варијација „Лизе“
Игра ученица IV разреда ОШ. Сара Савановић
Класа и репетиција Светлана Вучинић Стојић
11.“Пепељуга“
Играју ученице припремног III,IV,V
Класа и кореографија Софија Фехете
12. П.И. Чајковски „Крцко Орашћић“ „Pas de trois“
Играју ученице I разреда ОШ Милица Јовановић, Јана Недељковић, Софија Дамјановић и Алекса Петровић
ученик IV разреда ОШ извојеног одељења у Алибунару класа Дрљан Ђорђе
Кореографију по М.Петипа прилагодила и увежбала Наташа Тодовић
13.Ј. Штраус „Луткице“
Играју ученице II разреда ОШ
Класа и кореографија Ружица Јовановић
14.Р. Дриго „Харлекинада“ Pizzicato
Играју ученице IV разреда ОШ
Класа и кореографија Светлана Вучинић Стојић
15.Л.Минкус „Дон Кихот“ варијација „Китри“ из трећег чина
Игра ученица II разреда СШ Анастација Јоцев
Класа и репетиција Светлана Бучевац
16.Л. Минкус „Пахита“ варијација бр.9
Игра ученица III разреда СШ Аја Јанковић
Класа и репетиција Ивана Пезељ
17.Ч.Пуни „Есмералда“ варијација „Acteon“
Игра ученик III разреда СШ Страхиња Мићић
Класа и репетиција Ивана Пезељ
18.Л. Делиб „Koпелија“ варијација „Копелије“
Игра ученица I разреда СШ
Ангелина Крстановић
Класа и репетиција Катарина Милинковић
19. П.И. Чајковски „Успавана лепотица“ варијација „Ауроре“
Корегорафија Р.Нурејев
Игра ученица IV разреда СШ Јована Радосављев
Класа и репетиција Наташа Тодовић
20.Л.Минкус „Дон Кихот“ варијација „Китри“
Игра ученица IV разреда СШ Милица Милекић
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Класа и репетиција Наташа Тодовић
21.Ran Bagno „White noise“
кореографија Hoa Wertheim
Играју ученице I,II,III и IV разреда СШ одсека савремене игре
Класе Исидора Бојовић и Александра Трајновић Малијар
Репетиција Исидора Бојовић
22.Ј.С.Бах „G-mol“
Играју ученице I разреда СШ Ангелина Крстановић и Јелена Чечовић
Класа и кореографија Катарина Милинковић
23.“Еjad mi iodea“
Корегорафија Ohag Naharin
Играју ученици СШ одсека за савремену игру
Корегорафију прилагодио и увежбао Љубиша Николић

Дана 10. децембра 2018. године, одржан је други концерт поводом дана школе у
Културном центру са почетком у 18 часова. На концерту су приказане тачке класичног балета,
савремене игре, народне игре и припремних разреда – класе из Панчева, Алибунара и
Зрењанина.
Фотографије са концерта:

Програм:
1. П.И. Чајковски „Успавана лепотица“ Adagio из Pas de deux „Плава птица“
Игра Анастасија Јоцев ученица II разреда СШ, класа Светлана Бучевац и Страхиња Мићић ученик III разреда СШ
класа Ивана Пезељ, репетиција Љубиша Николић
2.“Хавајке“ играју ученице балетског забавишта
класа и кореографија Тамара Лазић
3.“Одета“ играју ученице припремног I и II
класа и кореографија Тамара Лазић
4.А. Хачатуријан „Chipollino“ играју ученице I разреда ОШ
класа и кореографија Владислава Марковић
5.“Мајка Мару кроз три горе звала“
сплет дечијих игара из Централне Србије играју ученици I разреда НИ из Панчева и Алибунара,
класа и кореографија Маријана Танасић
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6.“Румунске игре из Баната“ играју ученици II разреда НИ из Алибунара
класа и кореографија Маријана Танасић
7.“Игре из Мачве“ играју ученици II,III и IV разреда НИ из Панчева
класа и кореографија Маријана Танасић
8.П.И.Чајковски „Лабудово језеро“ Руска игра играју ученице IV разреда СШ
класа Наташа Тодовић, кореографију пренела и увежбала Ивана Пезељ
9. П.И.Чајковски „Лабудово језеро“ варијација из Pas de trois игра ученица III разреда СШ Анђела Трајчић,
класа и репетиција Ивана Пезељ
10. П.И.Чајковски „Крцко Оршћић“ Pas de trois играју ученици IV разреда ОШ из Алибунара Аница Петровић,
Марија Думитров и Илија Јованов
класа и репетиција Ђорђе Дрљан
11.Ф.Шопен „Зимски валцер“ играју ученице II разреда ОШ
класа и кореографија Ружица Јовановић
12.Андри Рот „Принц и Барби принцезе“ играју ученици припремног и II разреда ОШ из Алибунара,
класа и кореографија Ђорђе Дрљан
13.А. Адам „Минијатура“ играју ученице III разреда ОШ, класа и кореографија Светлана Бучевац
14.Ј. Бајер „Вила лутака“ играју ученице II разреда ОШ из Зрењанина
класа и кореогарфија Бранислава Бачикин Бошњак
15.“Мазурка“ игра ученица I разреда СШ Ања Јовановски,
класа и репетиција Катарина Милинковић
16.Ф. Хертел „Узалудна предрострожност“ варијација Лизе игра ученица II разреда СШ Марина Мучалов
класа Светлана Бучевац репетиција Светлана Вучинић Стојић
17.А.Адам „Жизела“ кореографија М.Петипа варијација Жизеле игра ученица II разреда Анастасија Јоцев,
класа и репетиција Светлана Бучевац
18.“Near light“ играју ученице IV разреда ОШ из Алибунара
класа Ђорђе Дрљан кореографија Вахагн Оганисјан
19.Brijan Chain „Magia Manus“ играју ученици IV разреда ОШ из Зрењанина
класа и кореографија Јелена Сабљић
20.Edvard Širmur „Visitor“ играју ученице II и III разреда СШ
класа Светлана Бучевац и Ивана Пезељ, кореографија Маја Голубовић
21.Л.Минкус „Дон Кихот“ варијација Амор игра ученица I разреда СШ Јована Секељ
класа и репетиција Катарина Милинковић
22.А.Адам „Жизела“ варијација из сељачког Pas de deux игра ученица IV разреда СШ Катарина Ђукић,
класа и репетиција Наташа Тодовић
23.А.Адам „Корсар“ варијација Медоре игра ученица IV разреда СШ Јелена Ђокић,
класа и репетиција Наташа Тодовић
24.Ф.Херолд „Враголанка“ варијација Коласа игра ученик III разреда СШ Страхиња Мићић,
класа и репетиција Ивана Пезељ
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25.Л.Делиб „Копелија“ игра ученица I разреда СШ Ангелина Крстановић,
класа и репетиција Катарина Милинковић
26.Обавезна варијација кореографија М.Ракић играју ученици I разреда СШ
класа и репетиција Александра Малијар Трајновић
27.И.Глазунов „Рајмондра“ игра ученица IV разреда СШ Милица Милекић,
класа и репетиција Наташа Тодовић
28.Л.Минкус „Бајадера“ варијација Гмзати игра ученица IV разреда СШ Јована Радосављев,
класа и репетиција Наташа Тодовић
29.“Pas de dedeeeeee“ игра ученица III разреда СШ Ања Станкић
класа Исидора Бојовић и партнер Вахагн Оганисјан, репетиција Љубиша Николић
30.“Apparat“ „А шта ако...“ кореографија Милица Писић играју ученице III разреда СШ Лидија Милановић,
Миљана Грчевић и Ана Симовић ученица II разреда СШ,
класа и репетиција Исидора Бојовић
31.Red Snapper „ E-mobility“ кореографија Исидора Станишић играју ученице III разреда СШ Теодора Перић и
Ања Станкић, класа и репетиција Исидора Бојовић

Извештај сачинила, Маја Голубовић

КОНЦЕРТ ОДСЕКА САВРЕМЕ ИГРЕ
ДВОРАНА "АПОЛО", 12. ДЕЦЕМБАР 2018. године
Ученице II и III разреда одсека савремене игре у класи наставнице Исидоре Бојовић,
одиграле
су
десет
веома
захтевних
кореографија
од
укупно
двадесет.
Сам простор дворане "Аполо" је веома погодан за одржавање оваквих уметничких
догађаја, јер поседује одговарајуће техничке услове (озвучење, светло и под).
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 дворане „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.
Извештај сачиниле наставнице: Исидора Бојовић & Јелена Сабљић

КОНЦЕРТ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У ЗРЕЊАНИНУ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА, 17. ДЕЦЕМБАР 2018. године
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.
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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.
Програм концерта:
1. „Полонеза“ П.И.Чајковског
играју ученице I и II разреда OШ, класа и репетиција Бранислава Бачикин Бошњак

25

ЛЕТОПИС БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ШК.2018/19.године

2. Lana del Rey „Young and beautifull“
игра Анастасија Ђокић ученица IV разреда ОШ ,
класа Јелена Сабљић; кореографија Бранислава Бачикин Бошњак
3. И.Глазунов „Рајмонда“
игра Милица Милекић ученица четвртог разреда СШ
класа икорепетиција Наташа Тодовић
4.

Аврил Лавин „I’m with you“, играју ученице I разреда
класа Бранислава Бачикин Бошњак; кореографија Весна Петканић

5. Л.Минкус „Бајадера“ варијација Сенка
игра Јерина Миљатовић ученица IV разреда ОШ; класа и репетиција Јелена Сабљић
6.

А.Адам“ Корсар“ варијација Одалиска
игра Феодора Грујић ученица IV разреда ОШ
класа и репетиција Јелена Сабљић

7. Riana „Story of my life“
играју ученице другог разреда ОШ
класа Бранислава Б.Бошњак; кореографија Весна Петканић
8.

Oven Fajvf „Inventa“
игра Милица Исаков ученица IV разреда ОШ
кореографија Јелена Сабљић; класа и репетиција Јелена Сабљић

9.

Л.Делиб „ Копелија“ варијација Сванилда
игра ученица разреда I СШ, Ангелина Крстановић
класа и репетиција Катарина Милинковић

10. Ч.Пуњи „Есмералда“ варијација Актеона
игра Страхиња Мићић ученик III разреда СШ
класа и репетиција Ивана Пезељ
11. Оторино Респиги „ Виланела“
играју ученици I,II,III и IV раз. ОШ
кореографија Јелена Сабљић; репетиција Ј. Сабљић и Б.Б.Бошњак.
12. Обавезна варијација М.Ракић
играју ученици I раз. СШ СИ
класа и репетиција Александра Малијар
13. А.Адам „Жизела“- Виле,
игра Маша Радишић, IV раз. ОШ
класа и репетиција Јелена Сабљић
14. Red snapper „E-mobility“ кореографија Исидора
Станишић, играју Ања Станкић и Теодора Перић
Ученице трећег разреда СШ,СИ класа и репетиција Исидора Бојовић.
15. Јозеф Бајер „Вила лутака“
Играју ученицедругод разреда ОШ,
Кореографија , класа и репетиција Бранислава Б. Бошњак
16. Моцарт -Обавезна варијација,
играју Феодора Грујић и Јерина Миљатовић, IV раз. ОШ
класа и репетиција Јелена Сабљић.
17. Поничели „Dance of the hours“
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игра Олга Попов ученица II разреда
класа Бранислава Б.Бошњак; репетиција Јелена Сабљић
18. „Cormeum“ -стара изворна македонска песма Јовано Јованке
играју Јерина Миљатовић и Феодора Грујић, IV раз. ОШ
кореографија Јелена Сабљић; класа и репетиција Јелена Сабљић.
19. А.Дворжак „Humoreska“
игра Ива Крчмаров, II рaз. ОШ
класа и репетиција Бранислава Б.Бошњак.
20. Zoe Keating „The last bird“
играју Ангелина Крстановић и Иван Ћосић I раз. СШ
класа и репетиција Катарина Милинковић. кореографија Heatler Myers,
21. Брајан Чејн „Магија Манус“
играју ученице IV разреда
Кореографија Јелена Сабљић; класа и репетиција Ј.Сабљић.
22. П.И.Чајковски“Лабудово Језеро“, Велики лабудови
кореографија Маријус Петипа
играју ученице IV разреда СШ, класа и репетиција Наташа Тодовић

Извештај сачинила наставница Бранислава Бачикин Бошњак

ГОСТОВАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ КОНЦЕРТУ КУД- а "ДОБРИВОЈЕ ПУТНИК"
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОТЕЖ 1 ПАНЧЕВО, 21. ДЕЦЕМБАР, 2018. године
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 културноуметничка друштва из Домова културе из
Владимировца и Црепаје. Након концерта ученици су
имали организовано дружење, уз послужење.

КОНТРОЛНИ ИСПИТИ и ЈАВНИ ЧАСОВИ
ДЕЦЕМБАР / МАЈ /ЈУН
Контролни испити за ученике првог разреда основне школе одржани су последње
радне наставне недеље децембра месеца 2018. године. За ученике који су били оправдано
одсутни у време испита, контролни испит реализован је до почетка другог полугодишта. Сви
ученици успешно су положили контролни испит.
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Јавни часови реализовани су у последњој недељи децембра и непосредно пред
годишње испите, затим у последњој недељи маја месеца за матуранте основне школе и
дипломце средње школе а средином јуна месеца за ученике од I до III разреда основне и
средње школе. Кроз приказ редовног часа главног предмета родитељи су имали прилику да
се упознају са наученим знањем и напредовањем ученика.
ОБИЛАЗАК НАСТАВЕ
Обилазак наставе реализован је у два интервала током I и II полугодишта и спровела га
је психолошкиња школе Каја Крајиновић Васић. Обиђена је комплетна предмета настава и
сачињене сопсервације часова које су обједињене у сажет извештај за оба полугодишта.
Током обиласка вршен је увид у вођење педагошких евиденција, припреме за час,
опрема наставника и ученика, сарадњи са корепетитором. Евиденција је забележена на
обрасцима: 1)Протокол праћења реализације наставних часова и 2)Форма за опсервацију
часу. У разговору са наставницима, евидентиране су потребе за опремом и наставним
средствима.
ЈАНУАР
ОТВОРЕНА ВРАТА - ИНСТИТУТ ЗА УМЕТНИЧКУ ИГРУ, БЕОГРАД
26. ЈАНУАР 2019. године
У суботу 26. јануара 2019. године сам посетила Институт за уметничку игру када се одржала
радионица афро савременог плеса коју је водио гостујући предавач Мбулело
Ндабени.Радионицу су посетили ђаци првог, другог и трећег разреда средње школе: Иван
Ћосић, Јована Перић, Невена Митровић, Миона Миоков, Сара Павловски.
Урађене су врло корисне комбинације за кондицију, покретљивост кичме и горњег дела тела,
кординацију, изражен акценат у покрету, брзину и динамику покрета. Посебно су били
занимљиви афрички ритам и музика који су пропратили рад учесника. Истакла бих да се
ученик прве године Иван Ћосић изразито добро снашао у томе и све врло спретно испратио
иако је програм радионице био на поприлично вишем нивоу него што су ниже године средње
школе имале прилику да практикују раније.

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
27. ЈАНУАР 2019. године
ЗБОРНИЦА ШКОЛЕ
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. Колач је освештао свештеник отац Радослав Милановић а кума
Славе била је Г-ђа Ана Анкуцић.

ФЕБРУАР
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X. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА, 27. ФЕБРУАР 2019. год. у 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
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА:
рб
Име и презиме
1.
Блажић Софија
2.
Вученић Анастасија
3.
Гавриловић Бранка
4.
Максимовић Софија
5.
Драгосавац Николина
6.
Гавриловић ЛЕнка
7.
АНСАМБЛ (4 играча) –народна игра
8.
Грујић Феодора
9.
Јаковљевић Тамара
10.
Јовановић Миа
11.
Јованов Илија
12.
Крстић Јелена
13.
Миленковић Сара
14.
Миљатовић Јерина
15.
Петровић Аница
16.
Петровић Алекса
17.
Савановић Сара
18.
Крстановић Ангелина
19.
Секељ Јована
20.
Малијар Вишња
21.
Михаиловић Милица
22.
Митровић Невена
23.
Ћосић Иван
24.
Ћосић Иван
25.
Игњатовић Ванеса
26.
Јоцев Анастасија
27.
Латковић Маријета
28.
Миоков Миона
29.
Јанковић Аја
30.
Мићић Страхиња
31.
Павловски Сара
32.
Станкић Ања
33.
Ђокић Јелена
34.
Милекић Милица
35.
Балаж Уна

Награда
ПРВА
ДРУГА
ДРУГА
ТРЕЋА
ТРЕЋА
ПРВА
ДРУГА
ПРВА
ТРЕЋА
похвала
похвала
ДРУГА
похвла
ДРУГА
ДРУГА
ПРВА
ТРЕЋА
ПРВА
ДРУГА
ПРВА
ДРУГА
ДРУГА
ПРВА
ДРУГА
ДРУГА
ДРУГА
ТРЕЋА
ДРУГА
ДРУГА
ПРВА
ДРУГА
ТРЕЋА
ДРУГА
ПРВА
ПРВА
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Бодови
97,67
89,67
90,33
77,33
75,33
96,67
93,83
96,83
78,00
69,17
74,33
86,67
73,5
87,67
89,5
97,16
84,33
97,67
86,33
96,00
91,5
86,5
97,5
90,17
89,98
92,00
82,17
91,17
88,58
96,75
94,89
84,89
88,00
96,92
97,33

Класа
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Светлана Бучевац
Марија Танасић
Јелена Сабљић
Светлана В. Стојић
Светлана В. Стојић
Дрљан Ђорђе
Светлана В. Стојић
Светлана В. Стојић
Сабљић Јелена
Ђорђе Дрљан
Ђорђе Дрљан
Светлана В. Стојић
Милинковић Катарина
Милинковић Катарина
Милица Писић
Милциа Писић
Милица Писић
Милциа Писић
Милинкоивћ Катарина
Бучевац Светлана
Бучевац Светлана
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Ивана Пезељ
Ивана Пезељ
Исидора Бојовић
Исидора Бојовић
Наташа Тодовић
Наташа Тодовић
Милица 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
II
II
II
II
II
IV A
IV A
IV A
IV A
IV Б
IV Б
IV Б
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МАРТ
МАНИФЕСТАЦИЈА "ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ"
СПОРТСКА САЛА ОШ У БАНАТСКОМ КАРЛОВЦУ, 14.МАРТ 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.

ПРОЛЕЋНИ КОНЦЕРТ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ДВОРАНА "АПОЛО" ПАНЧЕВО, 20.МАРТ 2019. У 20 ЧАСОВА
У дворани "Аполо", у сарадњи са Домом омладине
Панчева, ученици средње школе одиграли су савремене
кореографије које су припремали током школске године.
Поред педагога са савременог одсека, у припреми програма
били су укључени и педагози са класичног одсека.
Концерт је био веома посећен а улаз је био слободан. Следи
програм концерта:
1. ''Notus'' – Кореографија и класа: Милица Писић
Играју Невена Митровић, Милица Михаиловић, Вишња Малијар и
Иван Ћосић ученици I разреда СШ одсек савремена
2.
''3,4 сад'' – Кореографија: Милица Писић
Играју Уна Балаж и Јелена Перенчевић ученице IV разреда СШ одсек савремена игра
3. ''Heart Beat'' – Непознати аутор, Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Игра Сара Павловски ученица III разреда СШ одсек савремена игра
4. '' Обавезна варијација'' – Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Игра Маријета Латковић ученица II разреда СШ одсек савремена игра
5. '' Cage'' – Композитор: Ненад Јелић, Кореографија: Исидора Станишић, Класа: Милица Писић и
Катарина Милинковић, Репетиција: Милица Писић
Играју Невена Митровић и Иван Ћосић ученици I разреда СШ одсек савремена игра и класичан балет
6. '' Обавезна варијација'' – Кореограф: Јована Ракић и Исидора Станишић, Класа и репетиција: Милица
Писић
Играју Вишња Малијар и Милица Михаиловић ученице I азреда СШ одсек савремена игра
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7. ''The Cost of living '' – Кореографија: ДВ8, Класа и репетиција: Милица Писић
Играју Уна Балаж, Јелена Перенчевић и Марија Седмаков ученице IV разреда СШ одсек савремена
9. J.S. Bach – G moll – Кореографија и класа: Катарина Милинковић
играју Ангелина Крстановић и Јелена Чечовић ученице I разреда СШ одсек класичан балет
10. ''Waves'' – Композитор: Tomaso Albinoni – Adagio in G minor, Репетиција: Маја Голубовић, Класа:
Катарина Милинковић и Ивана Пезељ
Играју Иван Ћосић и Страхиња Мићић ученици I и III разреда СШ одсек класичан балет
12. ''Lunatic'' – Кореографија: Студената Northern School, Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Игра Ања Станкић ученица III разреда СШ одсек савремена
13. ''Мириси Цимета'' – Кореографија: Guy Weizman, Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Играју Миона Миоков и Маријета Латковић ученици II разреда СШ одсек савремена игра
14. ''Cor Meum'' – Класа и кореографија: Јелена Сабљић
Играју Јерина Миљатовић, Феодора Грујић и Милица Исаков ученице IV разреда ОШ издвојеног
одељења из Зрењанина
15. ''Fullstop'' – Кореографија: Студената Northern School, Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Игра Сара Павловски ученица III разреда СШ одсек савремена игра
16. ''Ко то тамо пева'' – Танго - Композитор: Војислав Костић, Кореографија: Сташа Зуровац,
Прилагодио и увежбао: Љубиша Николић
Игра Уна Балаж ученица IV разреда СШ одсек савремена игра и Стефан Здравковић
17. ''E-mobility'' – Кореографија: Исидора Станишић, Класа и репетиција: Исидора Бојовић
Играју Ања Станкић и Теодора Перић ученице III разреда СШ одсек савремена игра
18. ''Echad Mi Yodea'' – Кореографија: Ohad Naharin, Прилагодио и увежбао Љубиша Николић, Класа:
Исидора Бојовић и Милица Писић
Играју ученици II, III и IV разреда СШ одсек савремена игра

УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
20 ГОДИНА ОД НАТО БОМБАРДОВАЊА
ДОМ ВОЈСКЕ, ПАНЧЕВО, 24.МАРТ 2019. У 20 ЧАСОВА
Ученици основне и средње балетске школе „Димитрије Парлић“ учествовали су на
војној академији поводом обележавања 20 година од НАТО бомбардовања у организацији
удружења Пријатељи 72.
Академија се одржала у Дому војске града Панчева са почетком у 13 часова, а међу тачкама
ученика музичке школе „Јован Бандур“ из Панчева, као и фолклорних изведби Културног
уметничког друштва „Бранко Цветковић“ из Београда, ученици наше школе су одиграли
делове класичних балета Харлекинада и Лабудово језеро које су припремиле наставнице
Светлана Вучинић Стојић и Ружица Јовановић, и тачку Бечког валцера на музику „Тамо
далеко“ коју је припремила наставница Маја Голубовић. Укупно је учествовало 17 ученика.
Програм који је извела наша школа:

1. Девојка на почетку представе Јелена Ђокић, IV раз. СШ, класа Наташа Тодовић
2. „Харлекинада“ –играју ученице IV раз. ОШ класа Светлана В.Стојић
3. „Лабудово језеро“ - Pas de trois, играју ученице I раз. СШ, класа Катарина Милинковић,
репетиција Ружица Јовановић
4. „Валцер“ – завршна тачка академије, играју ученици од I до IV разреда СШ класа Катарина
Милинковић, Светлана Бучевац, Ивана Пезељ и Наташа Тодовић
АПРИЛ
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ДЕЧИЈА СМОТРА ФОЛКЛОРА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, 7. АПРИЛ 2019. године
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.
САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 23. МАЈ
ПАНЧЕВО, 16. АПРИЛ 2019. године
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.

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА
ДИВЧИБАРЕ ОД 26. АПРИЛА ДО 3. МАЈА 2019. године
На рекреативну наставу 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. Поред наше школе, у одмаралишту су били и ученици Музичке
школе "Јован Бандур" Панчево.
Полазак из Панчева је био у 8:00 часова (превозник "Ласта"), 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
одмаралишта. Што се тиче дневних
активности,
направљен је генерални распоред:
32

ЛЕТОПИС БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“ ШК.2018/19.године

08:00 - доручак
09:30 - шетња
13:00 - ручак
14:00 - шетња
18:00 - часови класичног балета
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

МАЈ
ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, БЕОГРАД
13. МАЈ 2019. године
Овогодишњи фестивал био је у организацији Балетске школе "Лујо Давичо" Београд.
Поред наше школе, учествовале су школе из Београда - "Лујо Давичо", Новог Сада - Балетска
школа у Новом Саду, Суботице - Балетска школа "Раичевић".
Из Београдске школе учествовала су издвојена одељења из Бора, Чачка и Крагујевца; из
Новосадске школе ИО у Кикинди. Право учешћа имали су и ванредни ученици школа уз
обавезу просмотре у матичним школама.
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
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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

класа

место

категорија

оцена

награда

Светлана Бучевац

Панечво

IA

85,67

ДРУГА

„Арлекинада“
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

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ИО У ЗРЕЊАНИНУ
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ТОША ЈОВАНОВИЋ“, ЗРЕЊАНИН
21. МАЈ 2019. године
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.

ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „САВА ВЕЉКОВИЋ“, ДОБРИЦА
22. МАЈ 2019. године
У промоцији школе учествовали су ученици
другог и четвртог разреда, укупан број ученика
петнаест и два наставника Здравко Крсмановић и
Ђорђе Дрљан. Ученици су укопно одиграли
четрнаест кореографија.
Извештај сачинио, Ђорђе ДрљаН
ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" ,
ИЛАНЏА
22. МАЈ 2019. године
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У промоцији школе учествовали су ученици другог и четвртог разреда, укупан број
ученика петнаест и два наставника Здравко Крсмановић и Ђорђе Дрљан. Ученици су укопно
одиграли четрнаест кореографија.
Програм концерта у Добрици и Иланџи:
1. Дмитриј Шостакович – валс играју ученици II и IV раз. - класа и кореографија Дрљан Ђорђе
2. Варијацију Китри, из балета „Дин Кихот“ игра Аница Петровић ученица IV разреда.
3. Варијацију из балета Жизела, игра Алекса Петровић ученик IV разреда.
4. Варијацију из балета „Крцко Орашчић“ Па-де-троа играју Марија Думитров, Олгица Бакурски и Ијија
Јованов ученици IV разреда.
5. Кинеску игру из балета „Крцко Орашчић“ играју ученице II разреда.
6. Слободну варијацију, игра Марија Думитров ученица IV разреда.
7. Анен полка играју ученици IV разреда.
8. Варијација из балета „Лабудово Језеро, Па-де-троа игра Илија Јованов ученик IV разреда.
9. Обавезну варијацију, Моцарт, игра Аница Петровић ученица IV разреда.
10. Лутке из балета „Копелија“ играју ученице IV разреда.
11. Дуо модерато, игра Анђела Тодоровић ученица IV разреда.
12. Модерна, кореографија “Ближа светлост”(Near light) ученице IV разреда.
13. Модерна, кореографија “Неверан”-Ријана играју ученице II разреда.
14. Модерна, кореографија Бетовен тишина ученице IV разреда.

Извештај сачинио, Ђорђе Дрљан
ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
29. МАЈ 2019.године
У промоцији школе учествовали су сви ученици
одсека класичан балет и народна игра, наставници
Маријана Танасић, Ђуђа Кристијан,Здравко
Крсмановић и Ђорђе Дрљан. Ученици су укопно
одиграли осамнаест кореографија. Промоција је
организована за ученике од првог до четвртог разреда
О.Ш. „Братство и јединство“ и предшколску установу
„Полетарац“ Алибунар.
Извештај сачинио, Ђорђе Дрљан
ПАНЧЕВАЧКИ МАТУРАНСТСКИ ПЛЕС
18. МАЈ - 2019, ПЛАТО ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Поводом матуре ученика средњих школа, у петак, 18 маја у 12 часова, на платоу испред
зграде Градске управе града Панчева, одржан је Панчевачки матурантски плес 2019.
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Матурантски плес је финансирао и организовао град Панчево у сарадњи са "Домом
омладине" Панчево и Плесном школом "Беоденс" из Панчева, која је спровела плесну обуку
почевши од априла месеца. Главни инструктор за плес био је Ненад Јефтић.
ЈУН
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У
ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
2. и 3. јуна 2019.
Пријемни испити одржани су 2. и 3. јуна са почетком у 10 часова. Број пријављених
кандидата ове школске године је био већи него прошле. Укупно се пријавило 18 кандидата.
Припреме за полагање испита организоване су у просторијама школе у трајању од седам
дана. Припреме за одсек класичног балета водила је нставница Светлана Вучинић Стојић у
сарадњи са корететиором Мионом Барбул. Припреме за одсек савремена игра водила је
наставница Маја Голубовић у сарадњи са корепетитором Милицом Илић.
Пријаву за пријемни испит за упис на одсек класичног балета поднело је 12 кандидата.
За играча класичног балета испит је положило 8 кандидата. Испит није положило 3. Један
кандидат није приступио полагању пријемног испита.
Пријаву за пријемни испит за упис на одсек саврмене игре поднело је 9 кандидата. За
играча савремене игре испит је положило 8 кандидат . Један кандидат ниеј приступио
полагању пријемног испита.
Укупан број уписаних ученика у први разред средње школе је 12 у складу са
додељеном уписном квотом.
Екстерне чланаво комисије чинили су играчи Народног позоришта у Београду: Милица
Бијелић, Маја Остојин и Александар Илић. Интерни чланови из школе били су Наташа
Тодовић, Светлана Вучинић Стојић и Ружица Јовановић.
Супервизор из МШ „Јован Бандур“ Панчево била је проф. Борјана Стражименов, а дежурство
током пријемног испита обавила је медиајтекар школе Керекеш Клара.
Контролу за регуларно спровођење пријемног испита обавила је Школска комисија за
пријемни испит и упис ученика у средњу школу. Састав комисије је следећи: Милорад
Вукобратовић-директор школе, председник комисије, Крајиновић Васић Каја-стручни
сарадник-психолог, секретар комисије, Керекеш Клара-медијатекар школе, члан комисије,
Вучинић Стојић Светлана-наставник класичног балета, члан комисије, Вуковић Ана-наставник
клавира, члан комисије, Голубовић Маја, наставник савремне игре, помоћник директора, члан
комисије.

ИНТЕНЗИВНИ ЧАС КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА
3. ЈУН 2019. године у 14 часова
ВЕЛИКА САЛА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
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У понедељак 3. јуна, у 14 часова у великој сали у улици Димитрија Туцовића,
оржан је интензивни час класичног балета за средњу школу, који је водио гостујући предавач
Института за уметничку игру, балет мајстор из Узбекистана Бахрам Марипович Јулдашев. У
корепетиторској пратњи била је Ана Спремић, стални корепетитор на часовима Института.
На часу су вежбали ученици Ања Јованоски и Ангелина Крстановић из I разреда, Страхиња
Мићић, Сара Павловски и Теодора Перић из III разреда.
Час су посматрали наставници наше школе Маја Голубовић, Светлана Вучинић Стојић,
Светлана Бучевац, корепетитор Миона Барбул, ученик првог разреда Иван Ћосић и асистент
Института Владимир Чубрило.
Бахрам Марипович Јулдашев – кратка професионална биографија – Школовао се у
кореографској школи у родном граду Ташкенту. Шковање је наставио у Москви на Руској
Академији класичнне игре – школи Бољшој театра, и на Конзерваторијуму Н. А. Римски
Корсаков у Петрограду. После специјализације на факултету за кореографију добио је звање
балет мајстор. Импозантну солистичку каријеру остварио је играњем главних улога класичног
и неокласичног балета у такорећи свим у свету познатим театрима, као што су позориште у
Варшави, Истамбулу, Ташкенту, Петрограду, и на бројним гостовањима (Јужна Америка, Грчка,
Холандија, Енглеска, Шкотска, Ирска...)
Као педагог и балет мајстор радио је у Антверпену, Новом Саду, Бечу и Београду. На
Конзерваторијуму у Братисклави је професор игре по позиву. У народном позоришту у
Београду деловао је као гостујући педагог балета и балет мајстор од 2002. до 2004. године.
Извештај сачинила, Маја Голубовић
КОНЦЕРТ ИО ШКОЛЕ У АЛИБУНАРУ
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ, АЛИБУНАР
12. ЈУН 2019. године
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"
ПЛАТО ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗРЕЊАНИН
12. ЈУН 2019. године
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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.
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ГАБРИЕЛЕ ТЕГЛЕШИ ВЕЛИМИРОВИЋ
СВЕЧАНА ДВОРАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗРЕЊАНИН
13. ЈУН 2019. године
На позив балетске уметнице и балетског
педагога Г-ђе Габриеле Теглеши Велимировић,
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. У наставку следи програм концерта:

1.W.A. Mozart „Менует“, кореографија М.Петипа
Играју ученице четвртог разреда основне школе
Класа и репетиција Светлана Вучинић Стојић
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2.Балетско забавиште „Лутке“, Л.Делиб
Класа и кореографија Ања Петров
3.А.Адам „Минијатура“
играју ученице трећег разреда основне школе
Класа и кореографија Светлана Бучевац
4.“Валс“
играју ученице припремног 5а разреда
Класа и кореографија Софија Фекете
5.“Играјмо заједно“
играју ученице припремног 5б разреда
Класа и когреографија Софија Фекете
6.П.И.Чајковски „Крцко Орашчић“
играју ученици припремног,
другог и четвртог раз. ОШ одсека за класичан балет и
ученици првог рзреда ОШ одсека за народну игру
Класа Ђорђе Дрљан и Маријана Танасић
Кореографија Дрљан Ђорђе
7.“Индијанци“
играју ученици припремног 4а и б, и 5а
као и ученица другог разреда средње школе
Анастасија Јоцев (класа Светлана Бучевац)
Класа и кореографија Софија Фекете
8.А.Хачитуријан „Чиполино“
играју ученици првог разреда основне школе
Класа и корегорафија Владислава Марковић
9.П.И.Чајковски „Успавана лепотица“ варијација Вила Канаринка
кореографија М.Петипа
Играју ученица другог разреда основне школе Анастасија Јованов
Класа и репетиција Ружица Јовановић
10. Насаиши „Покретни дворац“
играју ученици другог разреда основне школе
Класа и кореографија Владислава Марковић
11.И.Пуни „Фараонова кћи“, варијација трећа река
игра ученица четвртог раз.ОШ Миа Јовановић
Класа и репетиција Светлана Вучинић Стојић
12.Л.Минкус „Дон Кихот“, варијација Китри
игра ученица четвртог раз.ОШ Јерина Миљатовић
издвојено одељење у Зрењанину
Класа и репетиција Јелена Сабљић
13.А.Адам „Жизела“,варијација из сељачког Pas de deux
игра ученица четвртог раз.ОШ Феодора Грујић ИО Зрењанину
Класа и репетиција Јелена Сабљић
14.Л.Минкус „Пахита“, женска варијација, кореографија М.Петита
игра ученица првог раз.СШ Ангелина Крстановић
Класа и репетиција Катарина Милинковић
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15.А.Адам „Корсар“, варијација Медоре,
игра ученица другог разреда Јоцев Анастасија
Класа и репетиција Светлана Бучевац
16.П.И.Чајковски „Лабудово језеро“ вар. из Pas de trois, М.Петипа
игра ученица трећег разреда Анђела Трајчић
Класа и репетиција Ивана Пезељ
17.П.И.Чајковски „Лабудово језеро“ вар. из Pas de trois, М.Петипа
игра ученица трећег раз.СШ Аја Јанковић
Класа и репетиција Ивана Пезељ
18.Р.Дриго „Дијана и Актион“ варијација Актиона
игра ученик трећег раз. СШ Страхиња Мићић
Класа и репетиција Ивана Пезељ
19.“Stronghold”
играју ученице првог раз. одсека за савремену игру
Милица Михаиловић и Вишња Малијар
Класа и кореографија Милица Писић
20.“Тhe story“
игра ученица четвртог раз. СШ Сара Павиловски
Класа и кореографија Исидора Бојовић
21.“Мириси цимета“
кореографија Гај Вајцман и Рони Хавер, музика Арво Парт
играју ученице другог разреда СШ
Миона Миоков и Маријета Латковић
Класа и кореографија Исидора Бојовић
22.“Now i am alone“
игра ученица завршеног разреда СШ
одсека за савремену игру Уна Балаж
Класа и кореографија Милица Писић
23. Cor Meum (срце моје) народна изворна песма Јовано Јованке
играју ученице четвртог разреда основне школе Исаков Милица,
Феодора Грујић и Јерина Миљатовић, ИО у Зрењанину
Класа и кореографија Јелена Сабљић
24.П.И.Чajковски „Лабудово језеро“,Шпанска игра
кореографија М.Петипа
игра ученица завршеног разреда средње школе
одсека за класичан балет Јелена Ђокић
Класа Наташа Тодовић, Репетиција Ивана Пезељ
25.“Игре из Мачве“ и Катанка
играју ученици од првог до четвртог разреда
одсека за народну игру
Класа и кореографија Маријана Танасић

ЈУЛ

II МЕЂУНАРОДНО БАЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОСТАДИНКА ДИНА НИКОЛИЋ“
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА 21. - 23.јуна 2019.

У Културном центру Панчева од 21. а закључно са 23. јуном 2019. године, одржано је II
Међународно балетско такмичење „Костадинак Дина Николић“ под покровитељством
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине националне заједнице, Града Панчева и Културног центра Панчева.
Еминентни жири такмичења чинили су балетски уметници највишег ранга: Примабалерина
Ашхен Атаљанц (Србија), Примабалерина и кореограф Едина Папо (Босна и Херцеговина),
Примабалерина Милица Бјелић (Србија), директор Балета Српског народног позоришта Тони
Ранђеловић (Србија) и Балет мајстор и кореограф Бахрам М. Јулдашев (Русија/Словачка).
Секретар жирија била је Светлана Вучинић Стојић.
Уметнички одбор такмичења чинили су:
Милорад Вукобратовић – директор такмичења
Наташа Тодовић – уметнички селектор
Маја Голубовић - сарадник уметничког селектора
Светлана Вучинић Стојић – уметнички сарадник
Нада Крстуловић – сарадник тонско музичке технике
Ана Вуковић - сарадник за веб презентацију
Мирјана Крајиновић Сакан – сарадник техничке реализације
Татјана Крга - сарадник техничке реализације
Павле Халупа - дизајн штампаног материјала
На такмичење се пријавило 44 такмичара.
Такмичење се одвијало у четири узрасне категорије и две дисциплине:
I категорија, класичан балет (играчи и играчице од 11 до 14 година)
II категорија, класичан балет (играчи и играчице од 15 до 18 година)
III категорија, класичан балет (играчи и играчице од 19 до 25 година)
IV категорија, савремена игра (играчи и играчице од 12 до 18 година)
Реализација такмичења:
Генералне пробе одржане су сваког дана у времену од 10 до 15 часова.
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21. јуна са почетком у 16 часова након уводне речи директора школе, такмичење је
свечано отворено. Првог дана наступила је I, II и III категорија. Програм је завршен у 18
часова.
22. јуна са почетком у 16 часова, наступили су такмичари II, III и IV категорије.
По завршетку програма, жири се повукао како би утврдио награђене учеснике и донео одлуку
о играчком програму који ће се известу на Гала концерту.
23. јуна са почетком у 19 часова, на Гала концерту наступили су награђени учесници након
чега је уследило свечано уручење диплома и медаља учесницима.
У одјави такмичења, директор такмичења је изразио захвалност Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а затим и
Граду Панчеву, на финанисјкој подршци такмичења а с обзиром да сем републичког
такмичења балетских школа Србије које се одвија сваке друге године, ово такмичење
представља друго професионално такмичење које се реализује у години када се републичко
не одржава. Гала вечери је присуствовала и Г-ђа Костадинка Дина Николић за коју су директор
такмичења и председница жирија приредили речи захвалности.
Жири је по завршетку такмичења дао предлоге и сугестије за наредно такмичење:
- Термин такмичења померити на април месец;
- Учеснике млађе од 12 година одвојити у посебну категорију и омогућити им извођење
варијација на полупрстима, у меканим патикама;
- У категорији савремене игре одвојити старосне групе, као и такмиучарске 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 дисквалификације такмичара.
Нико од чланова жирија није имао примедбе на организационо технички аспект такмичења.
Сви су изнели позитиван став о целокупном такмичењу, изразили захвалност на позиву за
учествовање и жељу за наставком сарадње.
Додељене су следеће награде:
I КАТЕГОРИЈА
ПРВА НАГРАДА и златна медаља:
- Aнастасија Вујновић
ДРУГА НАГРАДА и сребрна медаља:
- Морис Калум
- Ангелина Крстановић
- Поликсени Куртановић
ТРЕЋА НАГРАДА и бронзана медаља:
- Оља Алексић
- Тара Радојковић
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СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ЗА МЛАДОГ ТАЛЕНТОВАНОГ ИГРАЧА
- Сара Јаћовић
II КАТЕГОРИЈА
ПРВА НАГРАДА и златна медаља:
- Јана Зимоњић
ДРУГА НАГРАДА и сребрна медаља:
- Страхиња Мићић
ТРЕЋА НАГРАДА и бронзана медаља:
- Јована Радосављев
IV КАТЕГОРИЈА
ПРВА НАГРАДА и златна медаља:
- Сара Павловски
ДРУГА НАГРАДА и сребрна медаља:
- Калина Зељковић
ТРЕЋА НАГРАДА и бронзана медаља:
- Милица Михаиловић
- Вишња Малијар
- Емилија Томић
ДИПЛОМЕ ЗА УЧЕШЋЕ
I КАТЕГОРИЈА: Наталија Арсеновић, Тијана Дрндаревић, Сара Гмитровић, Феодора Грујић,
Сара Јаћовић, Анастасиа Алекса Јованов, Илија Јованов, Миа Јовановић, Милица Милошевић,
Јерина Миљатовић, Алекса Петровић, Аница Петровић, Олга Попов и Јована Секељ.
II КАТЕГОРИЈА: Аја Јанковић
III КАТЕГОРИЈА: Бланка Павела
IV КАТЕГОРИЈА: Уна Балаж, Ирина Бубања, Маријета Латковић, Миона Миоков, Нађа Пурић,
Анђела Стојановић и Маша Живковић.
Сва дешавања током такмичења објављивана су на званичној презентацији школе
www.dimitrijeparlic.rs и званичној фејсбук страни школе. Такмичење је фотографисано и
снимано.
Најава такмичења уз обавезно навођење покровитеља такмичења прослеђена је свим већим
телевизијским и радио станицама, затим дневним новинама, уметничким часописима а након
такмичења је дата изјава за РТВ Војводине и ТВ Панчево.
Такмичење је од стране публике било посећено а улаз је за све дане био слободан.
Извештај сачинила Татјана Крга
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АВГУСТ
УЧЕНИЧКИ КАМП ОАСИС, КАЊИЖА
19. - 22. АВГУСТА 2019. године
Четири ученика балетске школе су ове године били део пројекта покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
који је суфинансиран од стране ЕУ у оквиру сарадње Мађарска-Србија.
Од 19. до 22. августа, ученици средње школе Невена Митровић, Иван Ћосић – прва
година, Милица Михаиловић – друга година и Страхиња Мићић – трећа година, које је водила
наставница Маја Голубовић, камповали су четири дана на штранду Тисе у Кањижи, где су се
сваки дан, поред слободног времена за купање и дружење, спроводиле организоване групне
игре и квизови као што су оријентиринг, квиз о ЕУ и полигони на песку и спортском терену. На
кампу је било још седам средњих школа из Србије.
Сви ученици су били распоређени у осам група где је свака имала по једног ученика из сваке
школе. Група која је била победник овог кампа као и група која је проглашена за ферплеј групу
добиле су путовање о трошку организације. У тим групама су и наши ученици Страхиња
Мићић и Невена Митровић.

Извештај сачинила Маја Голубовић
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VI. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Потребна наставна опрема:
Потребно за одржавања зграде / капиталне инвестиције:
-

Ваннаставне активности:
Издавачка делатност:
- уџбеници или приручници за основну балетску школу
- књига дечијих песама Костадинке Дине Николић
- нотна збирка народних игара проф.Кристијана Ђуђе
Рад на видео и писаном материјалу за ванредне ученике
- снимити комплетне - играчке - испитне вежбе
- отворити посебну веб страну за ове садржаје
- званичан веб сајт школе заменити обимнијом платформом и са више функција по угледу на
сајт балетске школе из Београда и Новог Сада

Летопис сачинио Тим за Летопис уз сарадњу са члановима
колектива, ученицима и родитељима ученика Школе

____________________________
Директор
Милорад Вукобратовић

М.П.

____________________________
Председник Школског одбора
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