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I    УВОД 

1.1.   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЕШТАЈА 

 
Приликом израде Годишњег извештаја васпитно образовно рада школе за 2019/2020. 

школску годину, полазну основу извештаја чине: 

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 

бр.55/2013101/2017; 27/2018 и др.закона 10/2019, 06/2020); 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

бр.88/2017; 27/2018 и др.закона 10/2019, 6/2020.) 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада за основне школе са 

седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 

2018/2019. годину; 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 

стручних сарадника и васпитача у основној школи („Службени гласник 

РС“,Просветни гласник  бр.2/92 и 2/2000); 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр.81/2017 и 

48/2018.); 

 Правилник о квалитету вредновања рада установа („Службени гласник РС“, 

бр.9/2012 и 10/2019); 



 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни 

гласник“ бр.5/12); 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр.46/2019); 

  Правилник о наставном плану и програму за основну балетску школу 

(„Службени гласник РС“, Просветни гласник  бр.18/2007); 

 Правилник о програму остваривања екскурзија у првом и другом циклусу 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.7/2010); 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадика 

(„Службени гласник РС“ бр. 22/2005; 1/2008; 88/2015; 105/2015 и 48/2016.) 

 Правилник о организацији екскурзија за основну школу („Службени гласник 

РС“, бр. 30/2019.) 

 Правилник о организацији екскурзија за средњу школу („Службени гласник 

РС“, бр. 30/2019.) 

 Стручно упутство о начину израде школске документације Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја број:119-01-346/1/2014-01; 

 Извештаји разредних старешина, председника стручних већа, стручних 

сарадника, секретара и директора школе.  

 Закон о уџбеницима („Сл. Гласник РС“ број 27/2018) 

 Закон о средњом образовању и васпитању („Сл.Гласник РС“ број 

55/2013,101/2017,27/2018- др. закони и 6/2020.) 

 Правилник о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада 

наставника, стручних сарадника у средњој школи („Сл. Гласник РС“ број 

1/1992,23/1997, 2/2000 и 15/2019.) 

 Правилник о наставном плану и програму наставе и учења за основно 

балетско образовање и вапситање („.Сл.Гласник РС-Просветни“ број 7/2019). 

 Програм рада за школску 2019/20. годину је усвојен на 8. седници Школског 

одбора  12.09.2019. 

 

II        МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

ШКОЛЕ 

2.1.  НАБАВЉЕНА ОПРЕМА – ОСНОВНА И НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

ОПРЕМА 

-донација обуће за ученике Школе 

-финансирање трошкова лиценце 

-таблет рачунари  за наставнике школе ради потреба уписивања Ес-дневника (8 комада који 

су додељени разредним стаарешинама)  

-интерактивна табла за потребе наставе постављена је у учионицу у просторијама школе у 

улици Жарка Зрењанина 25 

-за опремања зборнице купљено је 20 столица  и десет канцеларијских столица,  

- један сто и комода за административне послове. 



-један рачунар за потребе евиденције школе 

-смаарт телевизор 

- Дукати огрлица - 10 комада 

- Шајкаче- 7 комада  

- Везене кецеље за Банат -6 комада  

. Јелеци за Банат - 6 комада 

- Кастањете -1 пар 

- Покретни чивилуци за економат-5 комада 

 

РАДНА ОПРЕМА  

-кецеље, мантили, ципеле  

-ципеле и одело за домара школе 

 
КРОЈАЧНИЦА ШКОЛЕ 
САШИВЕНО: 

*Проширена делатност школе:70 трикоа 

*1 мушки болеро 

*1 крем хаљина 

*2 бело-сребрна трикоа, дуг рукав, полуролка 

 

БИБЛИОТЕКА – МЕДИЈАТЕКА 

 
САЈАМ КЊИГА – 20.-27.10.2019. 

Стручна литература за предмет психологија(4 књиге у износу од 3.150,00 рсд),  

два примерка књиге Ми деца са станице ЗОО (910,00 рсд) и три примерка омиљене књиге 

за ученике основне школе Свет балета од издавача Креативни центар (2.704,80 рсд) . 

 

Пројекат Министарства просвете – лектире за ОШ   

На основу Одлуке Министарства просвете, технолошког развоја и науке РС , којом се 

додељују средства за набавку школске лектире за школске библиотеке, основним школама 

које се налазе на територији Школске управе Зрењанин, нашој школи је одобрено 11.000 

РСД за набавку школске лектире. Захваљујући тим средствима школска библиотека је 

обогаћена  одређеним бројем  књига као што су лектире за основну школу и популарне 

књижевности за децу. Књиге су купљене од издавача,  „Богуновић“ Нови Сад  који је 

објединио све понуђене издаваче и тиме поједноставио процес понуде, одабира и плаћања 

као и правдање утрошених средстава.   

Овим гестом Министарства просвете РС  школски библиотечки фонд је увећан за 25 

наслова. 

 
ПОКЛОН КЊИГЕ ПОХВАЉЕНИМ УЧЕНИЦИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - 1 

НАСЛОВ   

ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 

У школи се редовно одржавала опрема. Ту спада одржавање аувио визуелне опреме, 

штимовање клавира, замена дотрајалих балетских штапова, набавка калафонијума за 

балетски под, замена бравица на ученичким орманима, интервенције у ученичким 

таолетима и друго. 



 

2.2.   РАДОВИ КАПИТАЛНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 

 
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ 

 

МАТИЧНА ЗГРАДА У ПАНЧЕВУ 

Реновиран је административни простор. За канцеларију директора урађена је изолација 

зидова, молерски радови, подни радови, осветљење канцеларије, сређена је столарија и 

опремање  простора. Молерски радови урађени су и у друге три канцеларије.  

 

ЗГРАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ 

 Постављен је нов балетски под у великој сали 

Уведен је додатни побољшани видео надзор који  је проширио видокруг снимања на улични 

део зграде, ајнфор, ходник и други угао дворишта 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ  У АЛИБУНАРУ 

Није било радова од стране Центра за културу Алибунар сем скраћивања учионице за 

солфеђо. 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ВЛАДИМИРОВЦУ 

Молерски радови у свим просторијама 

 

Капиталне инвестиције нису одобрене, школа је аплицирала са грађевинском дозволом за 

изградњу школе. 

За радове у инвестиционом одржавању за 2019/2020 предвиђено је финансијским планом 

520 000,00 динара, али је због епидемије вируса ковид и ванредних мера  онемогућено 

извођење радова. Сва средства по овој намени су стопирана. 

 

2.3.    АПЛИЦИРАНИ ПРОЈЕКТИ 
 

РБ. Институција која је расписала 

конкурс 

Назив пројекта Тражени 

износ 

СТАТУС 

1. Покрајински секретаријат за образовање Интерактивна табла 99 980,00 одобрено 

2. НИС заједница заједно Дигитална 

мултимедијална 

перносива сцена 

1 781 907,18 у 

поступку 

3. Скупштина Града Панчева Компјутер за 

дигиталну учионицу 

50 000,00 у 

поступку 
4. Скупштина Града  Панчева Адаптација и 

фарбање Анјфорт 

капије 

250 000,00 одобрено 

 

2.4.     КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
Ваннаставно особље Укупан број запослених: 12; на неодређено 8, на одређено 4 



ДИРЕКТОР     15 година стажа   100% норме 

ПОМ. ДИРЕКТОРА   2 године стажа*    50% норме 

СЕКРЕТАР     29 година стажа   100% норме 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА   1 година стажа   100% норме 

АДМ. ФИН. РАДНИК   5 година стажа        100% норме 

ПСИХОЛОГ     6 година стажа   100% норме 

МЕДИЈАТЕКАР    27 година стажа   100% норме 

КРОЈАЧ     19 година стажа**   100% норме 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ(4)  1, 13, 18, 22 година стажа** 100% норме 

ДОМАР    0 година стажа**   50% норме 

*није положен стручни испит 

**није предвиђено полагање стручног испита 

 

ОСНОВНА ШКОЛА (23) 

Одређено: 12 (од тога 2 ради и у СШ) 

Неодређено: 11 (од тога 4 ради и у СШ) 

 

IV степен укупно: 7 наставника 

VI степен укупно: 3 наставника 

VII степен укупно: 13 наставника 

 

У једној школи: 21 наставник 

У две школе: 2 наставника 

У три школе: 0 наставника 

 

До 2 године стажа: 3 наставника 

До 5 година стажа: 3 наставника 

Од 5 до 10 година стажа: 4 наставника 

Од 10 до 20 година стажа: 8 наставника 

Од 20 до 30 година стажа: 5 настваника 

Од 30 до 40 година стажа: / 

 

СРЕДЊА ШКОЛА (32) 

Одређено: 9 

Неодређено: 23 (од тога 4 ради и у ОШ) 

 

IV степен укупно: 3 наставника 

VI степен укупно: 9 наставника 

VII степен укупно: 20 наставника 

 

У једној школи: 21 наставник 

У две школе: 6 наставника 

У три школе: 4 наставника 

У пет школа: 1 наставник 

 

До 2 године стажа: 2 наставника 

До 5 година стажа: 5 наставника 

Од 5 до 10 година стажа: 3 наставника 

Од 10 до 20 година стажа: 12 наставника 

Од 20 до 30 година стажа: 8 наставника 

Од 30 до 40 година стажа: 2 наставника 

 

НАПОМЕНА: 

*Приправници: Сузана Павловић 

*Положили приправнички: Здравко 

Крсмановић, Јелена Сабљић, Маријана 

Танасић,Крисијан Ђуђа 

* У процедури полагања испита за 

лиценцу је Дина Хот Бербаков. 

* Стекли лиценцу у овој школској 

години: Владислава Марковић, Ружица 

Јовановић 

* Немају услов за полагање лиценце: 
Неагић Александар 

НАПОМЕНА: 

*Приправници:Марко Стојановић, Ана 

Вуковић 

*Стекли лиценцу у овој школској 

години: Саша Кнежевић 

*Приправници: Ана Вуковић 

*Положили приправнички: Милица 

Писић, Исидора Бојовић 

 



2.5.   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 
Поред хигијенско - техничког особља које је задужено за одржавање хигијене школског 

простора, физичко техничко обезбеђење ученика спроводили су радници фирме „Сфинга 

про“. Они су свакодневно од 14 до 21 час бринули о обезбеђењу ученика школе у матичној 

згради школе. Такође су поред овога током године били задужени за обезбеђење на 

школским концертима и такмичењима који су се одржавали у Културном центру Панчева. 

Помоћ школи су поменути пружили при преносу и постављањима балетског пода. 

 

2.6.   ПРИПРАВНИЦИ / ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦУ 

 
Испите за лиценцу положила је наставница 

Владислава Марковић –класичан балет 

Јовановић Ружица-класичан балет 

Саша Кнежевић-корепетиција (полагао као наставник клавира) 

Приправнички испит положили су: 

Маријана Танасић, Милица Писић, Исидора Бојовић, Јелена Сабљић, Здравко 

Крсмановић, Кристијан Ђуђа 

Приправници: Ана Вуковић, Сузана Павловић, Марко Стојановић 

 

2.7.    СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 
У складу са планом стручног усавршавања запослених БШ „Димитрије Парлић“ 

дел.бр.1629 од 11.09.2019. године у просторијама школе реализовани су следећи семинари 

ектерног, акредитованог стручног усавршавања под називом: 

 

1.„Усавршавање комуникацијске компетентности:комуникација са ученицима, 

колегама и родитељима 

Организатор програма: Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3,  

Област: васпитни рад  

Компетенција: компетенције за комуникацију и сарадњу  

Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање 

програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања  

Кат.бр. 157, број бодова 8 

 

Семинар је одржан у зборници школе у улици Жарка Зрењанина 25.01.2020. године. 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

9.00 – 11.00 Значај личних уверења за успешну комуникацију 

11.00 – 11.15 Пауза 

11.15 – 13.15 Конструктивна (емпатијска и асертивна комуникација) 

13.15 – 13.45 Пауза за ручак 

13.45 – 15.15 Вештине активног слушања I 



15.15 – 15.30 Пауза 

15.30 – 16.45 Вештине активног слушања II 

Реализатори програма: 

др Славица Шевкушић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, 

Београд 

др Ивана Ђерић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд 

 

2.„Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама“ 

Организатор програма: Музичка школа «Ватрослав Лисински»  

Област: васпитни рад  

Компетенција: К4; П2  

Кат.бр. 992, број бодова 13 

Семинар је одржан у зборници школе у улици Жарка Зрењанина 20.02. и 21.02.2020. године. 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА  

*Увод у обуку: циљеви програма и исходи обуке; начин и правила рада 

*Предавања: Шта је феномен емоционалног сагоревања и који су његови симптоми? 

Предочавање особина личности наставника у музичким школама које се повезују са 

феноменом емоционланог сагоревања. Професија као извор повећаног ризика 

емоционалног сагоревања. Радионице 

*Вештина комуникације као мера превенције меоционалнго сагоревања. Јачање 

наставничким компетенција на релацији наставник-ученик као мера превенције 

емоционалног сагоревања.Радионице 

*Специфичности комуникације и интеракције наставник-родитељ 

*Предавање: радно окружење некад и сад-савремени концепт радног окружења у односу на 

традиционални модел рада у школи. Упознавање са различитом облицима и садржајима 

сарадње наставника са различитим пратнерима на пољу организације наставник и 

ваннаставних активности и правила пословне комуникације. 

*Радионице и евалуација програма 

Реализатори програма: 

Данијела Кличковић и Мајда Марић 

ИНТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Остварено је ангажовањем запослених унутар установе а чини лепезу активности које 

школа остварује током једне школске године. Сви запослени своје ангажовање су 

евидентирали у својим Извештајима на крају школске године. 
ОПИС УЧЕСНИЦИ – наставници, шефови већа, ваннаставно особље, 

директор 

Маркетинг и веб промоција 

школе 

Редовно ажурирање веб сајта школе, фејс бука, ју тјуба и гугл налога  - 

Ана Вуковић 

Промоција за упис у први 

разред основне школе 

промоције по основним школама у издвојеним одељењима и оближњим 

местима, рекламни плакати и флајери - наставници играчких предмета, 

корепетитори и директор 

Јубилеји и прославе у 

школи 

Прослава Дана школе  

Прослава школске славе Свети Сава 



У спремању програма учествовали су сви запослени.  

Стручна удружења 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 у пројекте школе/удружења  

- саветодавна помоћ (ЗМБШС) 

- рекламирање школе путем удружења и друго 

 

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА 

 
3.1.    КОНЦЕРТНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Промоција Балетске школе „Димитрије Парлић“ – Панчево, одељење у Зрењанину, 

10.9.2019. 

 

У оквиру активности за упис нових ученика у први разред Ниже балетске школе, наше 

одељење госотвало је у Основној школи „2. октобар“ у Зрењанину. 

Полусатни програм, који је био испуњен наступом ученица трећег разреда (Олга Попов, 

Маша и Нина Досковић), у класи Јелене Сабљић, имао је за циљ представљање наше школе, 

као и информисање деце, ученика петог разреда о начину уписа у први разред.Поред тога, 

пружене су информације о томе где се налазимо, о начину школовања, трајању истог а 

посебан акценат био је на томе да је школовање бесплатно, што је у данашње време веома 

битно. 

Деца су поред кореографија, могла да виде и балетски костим, који је посебна атракција био 

за девојчице.Промоцију је водила Бранислава Бачикин Бошњак, Дина Бербаков и 

Александар Неагић су били техничка подршка. 



  

 

 

 

Промоција Балетске школе „Димитрије Парлић“ -  Панчево, издвојено одељење у 

Зрењанину, у Основној школи „Ђура Јакшић“- Зрењанин 



У оквиру кампање за упис ученика у први разред ниже Балетске школе, 5.9.2019., одржана 

је промоција Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево, одељења у зрењанину у 

основној школи „Ђура Јакшић“. 

Пригодан програм у трајању од двадесетак минута, приказан је ученицима петих разреда 

ове школе.деца су такође упозната са основним информацијама о начину уписа у 

школу,временском трајању, месту одржавања наставе и сл. Подељени су и „флајери“ са 

детаљним информацијама у вези горе поменутог. 

Такође им је предочено да је бављење балетском уметношћу, добро за њихов физички и 

психички развој. 

Наше ученице су наступале у атрактивним костимима, који су фундус матичне школе у 

Панчеву и то је била својеврсна атракција, нарочито за девојчице. 

Наступале су ученице трећег разредда у класи Јелене Сабљић: маша Досковић, Нина 

Досковић, Ива Крчмаров и Олга Попов. 

Промоцију је водила колегиница Бранислава Бачикин Бошњак.Колегиница дина Хот се 

побринула за транспорт костима а колега Александар Неагић је био техничка (аудио) 

подршка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција Балетске школе „Димитрије Парлић“- Панчево одељење у Зрењанину 

9.9.2019. 

Истурено одељење у Зрењанину, овога пута било је гост Основне школе „Жарко Зрењанин“ 

.Ученицима петог разреда припремили смо кратак програм у оквиру којег су ученици могли 

да се упознају са оним што Балетска школа нуди.Такође су им подељени „флајери“ са 

детаљним информацијама како да контактирају и да се упишу у нашу школу, као и зашто је 

пре свега лепо и добро бавити се балетском уметношћу.Деца су у потпуној тишини и са 

великом пажњом пратила програм, а затим су имала доста питања која се тичу уписа ( да ли 

је потребно посебно искуство пре уписа у школу, шта се на пријемном тражи, да ли смо 

строги  ) и томе слично... 

Модератор промоције била је наст.балета, Бранислава Бачикин Бошњак, Дина Бербаков се 

побринула за превоз костима, Александар Неагић за техничку подршку. 

Учествовале су ученице трећег разреда, Олга Попов, Маша и Нина Досковић, у класи Јелене 

Сабљић. 



 

 

 

3.2. ЈАВНИ ЧАСОВИ 

 

Јавни часови реализовани су у последњој недељи децембра 2019. у свим класама 

основне и средње школе из главног предмета.  Кроз приказ редовног часа главног предмета 

родитељи су имали прилику да се упознају са наученим знањем и напредовањем ученика.  

 

ПОСЕТА БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА 

МИНЕ РАДАКОВИЋ И ДАВИДА БУФОНА У ОКВИРУ ОГЛЕДНОГ ЧАСА 



 У петак 27. септембра је балетска школа Димитрије Парлић имала прилику да угости 

два балетска играча, тренутно активна у три национална театра, уз чију сарадњу и допринос 

се одржао огледни час у класи и организацији професорке Светлане Бучевац. 

Час је одржан је у великој сали школе у улици Димитирија Туцовића, где су као посматрачи 

присуствовали ученици основне школе, средње школе оба одсека и наставници школе. 

Час су водили Мина Радаковић – чланица ансамбла Народног позоришта у Београду, 

Националног театра у Скопљу и Словенског народног гледалишча у Марибору, која је 

дипломирала у нашој школи у класи професора Светлане Бучевац, и Давид Буфон – солиста 

Народног позоришта у Београду, Националног театра у Скопљу и Словенског народног 

гледалишча у Марибору. Корепетитор часа био је наставник Миливоје Илић. 

 Циљ часа био је сусрет ученика завршних разреда са професионалним играчима и 

размена искустава, то јест стицање нових знања. Уз велико залагање свих учесника, час је 

успешно одржан и испунио је свој циљ. 

 

3.3. ГОДИШЊИ КОЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ 

16. и 17. децембра одржани су концерти поводом прославе Дана школе. У програму су 

учествовали сви ђаци школе почевши од балетског забавишта, основне школе и ученика 

средње школе. Богат дивертисмантски програм који је својом разноврсношћу класичне, 

савремене и народне игре пленио је својом лепотом извођења, кореографије и костима.   

 Поздравну реч и честитке колективу упутио је директор школе Милорад 

Вукобратовић након чега је уследио уметнички програм. Непосредно пре концерта, 

директор школе је дао интервју за телевизију Панчево.  

Концерти су снимани и постављени на званичној веб страни школе а фотографије са 

концерта одложене у библиотеку . За комплетну медијску презентацију (плакати, 

позивнице, снимање и постављање на веб сајту и друштвеним мрежама), као и претходних 

година, заслужна је колегиница Ана Вуковић председница Автива музичких предмета. 

Такође, велики терет и одговорност су изнеле кројачица Ана Анкуцић и економ Слађана 

Николић. Пренос и поставку балетског пода као и обезбеђивање дворане културног центра 

чинили су радници "Сфинга про" који у току наставних дана обезбеђују ученике матичне 

школе. 

Сав приход од концерата уплаћен је на рачун "ђачког динара".  

 Након концерта је уследила прослава и другарско вече у фоајеу Културног центра са 

гостима - директорима основних и средњих школа. На прослави су уручене Јубиларне 

награде за колеге Наду Крстуловић, Милицу Илић, Анатолију Нивицком, Клари Керекеш, 

Наташи Тодовић, Ани Анкуцић и Мирјани Крајиновић Сакан . Директор је колегама 



честитао и уручио цвеће и пригодне поклоне. Поред директора основних и средњих школа, 

присутни су били и представници балетских школа Београда и Новог Сада. За време 

необавезног дела, колектив се препустио дружењу уз пригодне звуке.  

 

 

 

 



 



 

 



 Концерт поводом Дана школе 16.12.2019. године, у 

Центру за културу Панчево: наступили су уценици трећег 

(класа Маријана Танасић) и четвртог разреда (класа Сузана 

Павловић) одсека народне игре из Панчева. Заједничким 

радом и залагањем изведена је кореографија ,,Игре из 

Врањског поља” у кореографији Маријане Танасић и 

Сузана Павловић. Музички аранжман урадио је Кристијан 

Ђуђа. 

 Другог дана концерта поводом Дана школе, 

17.12.2019. године, у Центру за културу  Панчцево, наступала су деца из издвојених 

одељења међу којима је било и одељење одсека за народну игру из Владимировца (први 

разред, класа Сузана Павловић). Уценици су се представили са кореографијом ,,Игре из 

Баната” у кореографији Сузана Павловић. Музички аранжман урадио је Кристијан Ђуђа.  

 Одсек за народну игру из Владимировца (класа Сузана 

Павловић)  добио је позив да одржи концерт 20.12.2019. 

године у Националном дому у Владимировцу. Тамо су нас 

домаћини дочекали веома срдачно, а уценицима су спремили 

и новогодишње пакетиће. Ми смо им за узврат припремили 

програм у трајању од 20 минута. После наступа деца су 

добила пакетиће и освежење, као и разне посластице. Добили 

смо врло лепе похвале, а такође и обећање да ће нас позвати и 

следеће године. 

 Као последње наше гостовање за 2019. годину, 

наводимо и позив који смо добили од Центра за културу 

општине Алибунар да будемо део великог годишњег 

концерта свих фолклорних ансамбала са територије 

општине Алибунар. Концерт је одржан 22.12.2019. године 

у Банатском Карловцу, у Дому културе. Концерт је трајао 

два сата, а ми смо за ту прилику припремили и извели две 

кореографије: 

,,Игре из Баната“ и ,,Игре из Шумадије“ у кореографији 

Сузане Павловић. Музички аранжман урадио је 

Кристијан Ђуђа. Уценици су имали веома запажен наступ, а посебно су били одушевљени 

јер су играли уз пратњу оркестра Центра за културу општине Алибунар, на чијем челу је 

наш цењени професор Кристијан Ђуђа. 

Уценици су имали прилике да се друже са другом децом из различитих ансамба, да виде 

друге кореографије и костиме.  



 Дана 30.12.2019.године, позвани смо од стране Националног Дома из Владимировца 

да опет будемо њихови гости. За ту прилику ће доћи и ТВ екипа из РТС-а чија ће репортажа 

бити емитована у дневним емисијама (Ово је Србија, Дневник), и то ће бити лепа прилика 

да и на тај начин промовишемо нашу школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ШКОЛСКА СЛАВА  

 
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА  - понедељак, 27. ЈАНУАР, 2020. 

 

 Већина ученика школе била је ангажована у учешћу у прославама матичне редовне 

школе. Оргнизована је пригодна приредна који се снимала и преносила телевизија Панчево. 

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  великој сали школе, где је након церемоније било и 

пригодно послужење.  
 

 Већина ученика основно - школског 

узраста, била је ангажована у учешћу у 

прославама своје матичне основне школе док су 

ученици средње школе, I и III разреда са својом 

професорком српског језика и књижевности 

Ксенијом Цвијетић припремили програм за 

свечаност која је организована у великој сали 

матичне зграде. Програм је почео певањем 

светосавске химне а хором који се састојао од 

ђака средње школе и музичких педагога школе, 

руководила је проф. Анђелка Симић. Уследио је 

Рецитал који је завршен извођењем клавирске 

композиције у четири руке коју су извели 

професори Данијела Олачи и Филип Давид Орлић. Ученици - учесници програма, били су 



костимирани. Свечаност је снимала Телевизија Панчево и приказана је у вечерњем термину 

на Телевизији Панчево.  

 Након приредбе, отац Радослав Милановић је освештао колач и резање колача након 

чега се обратио присутнима и пожелео сретну Славу и успех у будућем раду ученицима и 

запосленима школе. Након тога, присутнима се обратио директор Школе, Г-дин Милорад 

Вукобратовић са пригодним речима и позвао званице и запослене на коктел у зборници 

школе. Кума је била колегиница секретар школе Винка Шкорић која је припремила 

славски колач, жито, вино и славску свећу. 

 

3.5.    ПОСЕТЕ  

ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА 

БЕОГРАДСКИ САЈАМ,   ОКТОБАР, 2019. 

 

Ученици средње школе су посетили 64. Међународни београдски сајам књига који се 

одржао од 20 до 27 октобра   у три највеће хале Београдког сајма где су се посетиоцима 

представили око 500 излагача од којих је 60 било из иностранства. Овогодишњи мото сајама 

је „Писмо=глава“. Част да отвори Сајам имаће прослављени српски писац, председник 

Удружења књижевника Србије Милован Витезовић. Сајам су посетили сви ученици средње 

школе у пратњи проф. српског језика и књижевности Татјане Ковјанић.  

 

 ПРИРЕДБА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "САВА ВЕЉКОВИЋ" У  АЛИБУНАРУ  

Ученици у класи балетског педагога Ђорђа Дрљана I-4, III-2 и IV-2 класичног одсека, 

одазвали су се позиву директора ОШ "Сава Вељковић" из Алибунара, да учествују у 

програму свечане приредбе за крај првог полугодишта односно његов успешан завршетак. 

Приредба је одржана 23. децембра 2019. године. 

Ученици су наступили у соло и групним нумерама које су извели у кореографији свог 

наставника. Након приредбе за ученике је организован мало освежење у виду коктела. 

 

САРАДЊА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ "ЋУРА ЈАКШИЋ" ПАНЧЕВО 

 

 Сарадња са ОШ „Ђура Јакшић“ и вероучитељицом Бубом Радојичић поводом 

школске славе Свети Сава реализована је током почетка другог полугодишта. Сарадња се 

састојала из показивања и учења корака и осмишљавања и постављања кореографије за 

песму „Подигнимо Ступове“ као и позајмљивање делова ношње. Песму је одабрала 

вероучитељица а кореографију направила, поставила и увежбала педагог народне игре 

Маријана Танасић. Пробе су већим делом одржане у учионици Основне школе „Ђура 



Јакшић“ Панчево а ученици су  имали и две пробе и у сали наше балетске школе (матичној 

згради).  Кореографију је извело 23 ученика ОШ "Ђура Јакшић" у својој фискултурној сали 

као део програма прославе школске Славе Свети Сава. На овај начин је поред остварене 

сарадње нашег педагога са ђацима поменуте основне школе, учињен и контакт са 

потенцијалним будућим ученицима балетске школе за одсек народне игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ 

РАДА ШКОЛЕ 
 

4.1.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПОЧЕТАК И КРАЈ ШК. 2019/20. 

         ОСНОВНА  ШКОЛА:   Бројно стање ученика  на почетку и крају шк.2019/20.г. 

  
место Смер Одељенски 

старешина 

Број  

уписани

х 

ученика 

Број  

исписаних 

учени-ка 

Обнављај

у разред 

Завршили 

разред 

 I 1  Панчево  класичан 

балет            

Тодовић 

Наташа  

10 2 _ 8 

I 2  Панчево  класичан 

балет              

Владислава 

Марковић  

11 1 _ 10 

I 3  Зрењанин  класичан 

балет              

 

Дина 

Бербаков  

13 4 _ 9 



I 4  Алибунар  класичан 

балет              

Дрљан 

Ђорђе  

9 4 _ 5 

I 5  Алибунар  народна 

игра                

Маријана 

Танасић  

11 1 _ 10 

I 6  Владимиров

ац  

народна 

игра                

Сузана 

Павловић  

16 2 _ 14 

II 1 

 

Панчево 

Комбинован

о одеље. 

II1/III2 

Класичан 

балет 

Марковић 

Владислава 

6 2 _ 4 

II 2  Зрењанин  класичан 

балет              

Бранислава 

Бошњак  

9 2 _ 7 

II 3  Зрењанин  класичан 

балет              

Чупић 

Анета  

9 1 _ 8 

II 4  Панчево 

комбино-

вано 

одељење 

II/III5 

народна 

игра                  

Љубиша 

Николић  

5 _ _ 5 

II5  Алибунар  народна 

игра                 

Маријана 

Танасић  

11 _ _ 11 

III

1  

Панчево  класичан 

балет               

Јовановић 

Ружица  

7 _ 4 3 

III

2 

Панчево  

Комбинован

о одеље. 

II1/III2 

класичан 

балет              

Марковић  

Владислава  

5 1 2 2 

III

3  

Зрењанин  класичан 

балет               

Сабљић 

Јелена  

10 4 _ 6 

III 

4 

Алибунар 

комбиновано 

одељење III/IV2  

класичан 

балет               

Дрљан 

Ђорђе  

4 _ _ 4 

III 

5 

Панчево 

Комбино-

вано 

одељење 

II/III5 

Народна 

игра 

Николић 

Љубиша 

4 _ _ 4 

III

5  

Алибунар  народна 

игра                   

Вуковић 

Ана 

7 _ _ 7 

IV

1  

Панчево  класичан 

балет               

Светлана 

Бучевац  

7 1 2 4 

IV 

2 

Алибунар 

комбин.оде

љ. III/IV2  

Класичан 

балет 

Дрљан 

Ђорђе 

5 _ _ 5 

IV

3  

Панчево  народна 

игра                   

Сузана 

Павловић 

11 3 2 6 

 
Укупно _ _ 170 28 10 132 



 

 

         ОСНОВНА  ШКОЛА:   Бројно стање ученика и остварен општи успех на  

                                              крају школске 2019/20.г. 

  
место Одсек и број 

уписаних 

ученика 

Одељенски 

старешина 

Описно 

оцењи-

вање 

Одли- 

чан успех 

Врло 

добар 

успех 

Завр-шили  

раз-ред 

 I 1  Панчево  класичан 

балет            

Тодовић 

Наташа  

8 _ _ 8 

I 2  Панчево  класичан 

балет              

Владислава 

Марковић  

10 _ _ 10 

I 3  Зрењанин  класичан 

балет              

 

Дина 

Бербаков  

9 _ _ 9 

I 4  Алибунар  класичан 

балет              

Дрљан 

Ђорђе  

5 _ _ 5 

I 5  Алибунар  народна 

игра                

Маријана 

Танасић  

10 _ _ 10 

I 6  Владимир

овац  

народна 

игра                

Сузана 

Павловић  

14 _ _ 14 

II 1 

 

Панчево 

Комбинов

ано 

одеље. 

II1/III2 

Класичан 

балет 

Марковић 

Владислава 

_ 4 _ 4 

II 2  Зрењанин  класичан 

балет              

Бранислава 

Бошњак  

_ 7 _ 7 

II 3  Зрењанин  класичан 

балет              

Чупић 

Анета  

_ 8 _ 8 

II 4  Панчево 

комбино-

вано 

одељење 

II/III5 

народна 

игра                  

Љубиша 

Николић  

_ 5 _ 5 

II5  Алибунар  народна 

игра                 

Маријана 

Танасић  

_ 10 1 11 

III

1  

Панчево  класичан 

балет               

Јовановић 

Ружица  

_ 3 _ 3 

III

2 

Панчево  

Комбинов

ано 

одеље. 

II1/III2 

класичан 

балет              

Марковић  

Владислава  

_ 2 _ 2 

III

3  

Зрењанин  класичан 

балет               

Сабљић 

Јелена  

_ 5 1 6 



III 

4 

Алибунар 

комбинов

ано 

одељење 

III/IV2  

класичан 

балет               

Дрљан 

Ђорђе  

_ 3 1 4 

III 

5 

Панчево 

Комбинов

ано 

одељење 

II/III5 

Народна 

игра 

Николић 

Љубиша 

_ 4  _ 4 

III

5  

Алибунар  народна 

игра                   

Вуковић 

Ана 

_ 5 2 7 

IV

1  

Панчево  класичан 

балет               

Светлана 

Бучевац  

_ 4 _ 4 

IV 

2 

Алибунар 

комбин.о

дељ. 

III/IV2  

Класичан 

балет 

Дрљан 

Ђорђе 

_ 3 2 5 

IV

3  

Панчево  народна 

игра                   

Сузана 

Павловић 

_ 5 1 6 

 
Укупно 

 

_ _ 56 68 8 132 

 

Средња школа:  Бројно стање ученика и остварен општи успех на крају шк.2019/20.г. 

 
 Одељенск

и 

старешина 

Број 

уписа- 

них 

ученик

а 

Испи-

сани 

ученици 

Одли-

чан 

успех 

Врло-

добар 

успех  

Добар 

успех 

Завршило 

разред 

I-1  Вучинић 

Светлана 

6 _ 5 1 _ 6 

I 2 Ристић 

Теодора 

6  1 3 2 5 

II  1 Мирослав 

Тодорови

ћ 

5 _ 5 _ _ 5 

II 2 Мирослав 

Тодорови

ћ 

3 _ 3 _ _ 3 

III 1 Николић 

Дијана 

3 _ 3 _ _ 3 



III  2 Николић 

Дијана 

6 _ 2 4 _ 6 

IV 1 Ковјанић 

Татјана 

3 _ _ 3 _ 3 

IV 2 Ковјанић 

Татјана 

5 _ _ 4 1 5 

 
 

УКУПНО 

37 

 

_ 19 5 3 37 

 

4.2.    РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ, ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И 

ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
ОСНОВНА ШКОЛА 

 
РЕДОВНА НАСТАВА РАЗРЕДИ 

НАСТАВНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Одсек  

 КЛАСИЧАН БАЛЕТ 

I II III IV I – IV 

Број одељења 4 3 4 2 13 

Број недеља 36 36 36 34 36 

Фонд часова годишње / 

свега 

годишње / свега годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

Класичан балет 350 /1400 350 / 1050 350 / 1400  352 / 704 1402 / 4554 

Примењена гимнастика 70 / 280 70 / 210 70 / 280 / 210/ 770 

Солфеђо / / 70 / 280 64 / 128 134 / 408 

Историјско балске игре / / / 64 / 128 64 / 128 

НАСТАВНИ  

ПРЕДМЕТИ 

Одсек  

 НАРОДНА ИГРА 

I II III IV I – IV 

Број одељења 2 2 2 1 7 

Број недеља 36 36 36 34 36 

Фонд часова годишње / 

свега 

годишње / свега годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

Народна игра 70 / 140 70 / 140 140 / 280 128 / 128 408 / 688 

Основи игре 70 / 140 70 / 140 70 / 140 64 / 64 274 / 484 

Народно певање са 

солфеђом 

/ / 70 / 140 64 / 64 134 / 204 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV I – IV 

Број недеља / / / 34 34 

Фонд часова / / / годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

Репертоар класичног 

балета 

/ / / 64 / 192 

3 групе 

64 / 192 

Савремена игра / / / 64 / 64 

1 група 

64/64 



Клавир / / / 64 /  256 

4 ученика 

64 / 256 

Реализован фонд часова у шк.2019/20 

одсек: настава корепетиција Свега 

Класичан балет 5860 4682 10542 

Народна игра 1376 1172 3720 

изборни предмети 512 256 768 

УКУПНО 7748 6110 15030 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 I II III IV I – IV 

Број одељења 4 кб / 2 ни 3 кб / 2 ни 4 кб / 2 ни 2 кб / 1 ни 20 

Број недеља 36 36 36 34 36 

Фонд часова годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

годишње / 

свега 

 

Реализован фонд часова у шк.2019/20 – припремна настава : 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

 
РЕДОВНА НАСТАВА РАЗРЕДИ 

НАСТАВНИ  СТРУЧНИ  

Одсек  

 КЛАСИЧАН БАЛЕТ 

I II III IV I – IV 

Број одељења 1 1 1 1 4 

Број недеља 35 35 35 32 35 

Фонд часова годишње / 

свега 

год. / свега год. / свега год. / свега годишње / свега 

Класичан балет-глав. 

предмет 

420/420 420/420 420/420 384/384 1644 

Репертоар класичног балета 105/105 105/105 140/140 128/128 478 

Дуетна игра / 70/70 70/70 64/64 204 

Савремена игра 140/140 140/140 70/70 64/64 414 

Сценско народне игре 105/105 105/105 105/105 64/64 379 

ОДЕЉЕЊА 

НАСТАВНИ  

ПРЕДМЕТ 

ПРИПРЕМНИ 

РАЗРЕДИ 

Млађа група Старија група укупно 

Број одељења 3 1 4 

Број недеља 36 36 36 

Фонд часова годишње / свега годишње / свега годишње / свега 

Припремна настава 70 / 210 140 / 140 210 / 350 



Историја игре / / 70/70 64/64 134 

Глума и вокал / / 70/70 64/64 134 

НАСТАВНИ  СТРУЧНИ 

одсек  

 САВРЕМЕНА ИГРА 

I II III IV I – IV 

Број одељења 1 1 1 1 4 

Број недеља 35 35 35 32 35 

Фонд часова годишње / 

свега 

год. / свега год. / свега годишње / 

свега 

годишње / свега 

Савремена игра, гл.предмет 350/350 350/350 350/350 320/320 1370 

Репертоар савремене игре 70/70 70/70 140/140 128/128 408 

Класичан балет 280/280 280/280 210/210 192/192 962 

Сценско народне игре* / са клас / / / 

Модерна подршка / / 70/70 64/64 134 

Историја игре* / / са клас. са клас. / 

Глума и вокал* / / са клас са клас / 

Игре ХХ века 70/70 / / / 70 

ОПШТА НАСТАВА I II III IV I – IV 

Број одељења 1 1 1 1 4 

Број недеља 35 35 35 32 35 

Фонд часова годишње / 

свега 

год. / свега год. / свега годишње / 

свега 

годишње / свега 

Српски језик и књижевност 105/105 105/105 105/105 96/96 411 

Француски језик 70/70 70/70 70/70 64/64 274 

Енглески језик 70/70 70/70 70/70 64/64 274 

Историја са ист. култ. и цив. 70/70 35/35 35/35 32/32 172 

Биологија 70/70 / / / 70 

Рачунарство и информатика 70/70 70/70 70/70 64/64 274 

Социологија / 70/70 / / 70 

Психологија / / 70/70 / 70 

Филозофија / / / 64/64 64 

Грађанско васпитање 35/35 35/35 35/35 32/32 137 
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV I – IV 

Број група 1 1 1 1 4 

Број недеља 35 35 35 32 35 

Фонд часова годишње / 

свега 

год. / свега год./свега годишње / 

свега 

годишње / свега 

Математика 105/105 105/105 / / 210 

Клавир (12+10 ученика) 70/ 840 70 /700 / / 1540 

Игре ХХ века (3.и 

4.раз.клас.) 

/ / 70/70 70 

 
одсек: настава корепетиција Свега 

Класичан балет 3387 3119 6506 
Савремена игра 2944 2944 5888 
Општа настава 1816 / 1816 
Факултативни предмети 1820 / 1820 

УКУПНО 9967 6063 16.030 

 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

 I II III IV 

Број одељења 2 2 2 2 

Број недеља 35 35 35 32 

Фонд часова годишње / свега годишње / свега годишње / свега годишње / свега 



ДОДАТНИ РАД 70/ 140  70 / 140 70 / 140 64/128 
Интерни часови  1 / 1  

Јавни часови 2 2 2 2 
Концерти 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

4.3. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ ИСПИТА 
 ШКОЛСКА 2019/2020. 

 

Редовни ученици основна школа 

 
*ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе одсека за 

класичан балет издвојеног одељења у Зрењанину 

Дел.бр. 2249 / 18.12.2019. укупно 13 ученика је полагало испит из класичног балета, главног 

предмтета 

2. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе, одсека за 

класичан балет, у Панчеву 

Дел.бр. 2259 / 19.12.2019. укупно 3 ученика је полагало испит из класичног балета,  главног 

предмета 

3. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе, одсека за 

народну игру, у Владимировцу 

Дел.бр. 2260 / 19.12.2019. укупно 16 ученика је полагало испит из народне игре,  главног 

предмета 

4. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одска за 

класичан балет, у Панчеву 

Дел.бр. 2265 / 20.12.2019. укупно 15 ученика је полагало испит из класичног балета, главног 

предмета 

5. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе одсека за 

народну игру, издвојеног одељења у Алибунару 

Дел.бр. 2267 / 20.12.2019. укупно 11 ученика је полагало испит из народне игре, главног 

предмета 

6. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одска за 

класичан балет, издвојеног одељења у Алибунару 

Дел.бр. 2299 / 24.12.2019. укупно 9 ученика је полагало испит из класичног балета, главног 

предмета 

 

*ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за 

класичан балет, у Панчеву 



Дел.бр. 94 / 28.01.2020. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета,  главног 

предмета 

2.Записник о полагању испита о убрзаном напредовању ученика трећег разреда основне 

балетске школе, одсека за народну игру у Панчеву 

Дел.бр. 172 / 05.02.2020.; 171/05.02.2020.; 170/05.02.2020.  укупно 3 ученика је полагало по 

три испита  

  

*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека 

за класичан балет, издвојеног одељења у Алибунару 

Дел.бр. 625 / 27.05.2020. укупно 5 ученика је полагало по 4 испита 

2. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека 

за класичан балет, у Панчеву 

Дел.бр. 643 / 29.05.2020. укупно 4 ученика је полагало по 4 испита 

3. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека 

за народну, у Панчеву 

Дел.бр. 673 / 01.06.2020. укупно 1 ученика је полагао 4 испита; 

Дел.бр. 674/ 01.06.2020. укупно 7 ученика је полагало 4 испита 

 

Редовни ученици средња школа 

 
*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда средње школе, одсека 

за класичан балет и савремену игру, у Панчеву 

Дел.бр. 665 / 01.06.2020. укупно 3 ученика са одсека за класичан балет је полагало по 5 

испита, а 5 ученика са одсека за савремену игру је полагало по 3 испита 

2.Записник о полагању диференцијалних испита за ниво основне балетске школе 

Дел.бр. 732 / 02.06.2020.  једна ученика полагала је три испита 

3.Записник о полагању матурског испита ученика четвртога разреда средње школе одсека 

за класичан балет и савремену игру 

Дел.бр. 776 / 05.06.2020.; 778/05.06.2020.; 777/05.06.2020.; 780/05.06.2020.; 779/05.06.2020.; 

783/05.06.2020.; 782/05.06.2020.; 781/05.06.2020. укупно 8 ученика је полагало по два 

испита 

4. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда средње школе, одсека за 

класичан балет, у Панчеву 

Дел.бр. 850 / 10.06.2020. укупно три  ученика је полагало  по 4 испита 

5. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда средње школе, одсека за 

класичан балет ,у Панчеву 

Дел.бр. 929 / 13.06.2020. укупно 6 ученика је полагало по 4 испита 

6. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда средње школе, одсека за 

савремену игру, у Панчеву 

Дел.бр. 930 / 15.06.2020. укупно 6 ученика је полагало по 3 испита 

7. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе, одсека за 

класичан балет и савремену игру, у Панчеву 

Дел.бр. 943 / 15.06.2020. укупно 8 ученика је полагало по 4 испита 



8.Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда средње школе, одсека за 

савремену игру, у Панчеву 

Дел.бр. 961/ 15.06.2020. укупно 6 ученика је полагало по 4 испита 

9.Записник о полагању разредних испита из општеобразовних предмета за ученике првог 

разреда средње школе, одсека за класичан балет и савремену игру у Панечву 

Дел.бр. 1005 / 17.06.2020. укупно 3 ученика је полагало 5 испита и једна ученица са одсека 

за савремену игру је полагала 9 испита 

 

Ванредни ученици основна школа 

 
*НОВЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 2135 / 27.11.2019. укупно 6 ученика је полгало по 3 испита 

2.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике другог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 2132 / 26.11.2019. једна ученица је полагала 2 испита 

 

*ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученика трећег разреда основне 

школе 

Дел.бр. 2278 / 23.12.2019. једна ученица је полагала 2 испита 

 

 

*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК* 
1.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученика четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 787/ 05.06.2020. једна ученица је полагала 4 испита 

2.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученика четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 788/ 05.06.2020. 6 учениика је полагало по 1 испит 

3.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике другог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1017/ 19.06.2020. 3 ученика је полагало по 2 испита 

4.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученика првог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1018/ 19.06.2020. 1 ученик је полагао 2 испита 

5.Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1025/ 19.06.2020.  7 ученикa је полагао по 4 испита 

6. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике другог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1026/ 19.06.2020. 12 ученика је полагало по 2 испита 

7. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1027/ 19.06.2020.  4 ученикa је полагао по 4 испита 



8. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике трећег разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1028/ 19.06.2020.  2 ученикa је полагао по 3 испита 

9. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике трећег разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1029/ 19.06.2020.  10 ученикa је полагао по 3 испита 

10. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике трећег разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1034/ 22.06.2020.  4 ученикa је полагао по 2 испита 

11. Записник о полагању ванредних годишњих испита за ученике четвртог разреда основне 

школе 

Дел.бр. 1154/ 25.06.2020.  2 ученикa је полагао по 2 испита 

 

Ванредни ученици средња школа 

 
*ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1. Ванредни ученик трећег разреда средње школе, одсека за класичан балет, Иванковић 

Ненад, положио је један испит што је констатовано записником дел.бр. 1927 / 22.10.2019. 

 

*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК* 

1.Ванредна ученица четвртог разреда средње школе, одсека за савремену игру, Теодора 

Лазић, је током школске 2019/2020 године положила 13 испита што је констатовано 

записником дел.бр.2057 / 13.11.2019. 

2. Ванредна ученица четвртог разреда средње школе, одсека за савремену игру, Теодора 

Лазић, је положила два матурска испита што је констатовано запинсиком дел.бр. 794 / 

05.06.2020. 

3.Ванредни ученик другог разреда средње школе, одсека за савремену игру, Иван Ћосић је 

положио 3 испита што је констатовано записником дел.бр 960 / 15.06.2020. 

4.Ванредни ученик трећег разреда средње школе, одсека за класичан балет, Иванковић 

Ненад, положио је један испит што је констатовано записником дел.бр. 1030 / 19.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

Врста испита Редовни ученици Ванредни ученици Све укупно 

Контролни ОШ:  1 испит / 68 ученика 

положило 

/ 1 испит / 68 ученика 

положило 

Убрзано напредовање 

ученика основне школе 

3 испита / 3 ученика одсека 

народне игре  

/ 3 испита / 3 ученика 

Матурски испит 3 испита / 8 ученика 2 испита  5 испита/ 9 ученика 



 (средња школа) 1 ученик 

Диференцијални испити 

за упис у средњу школу 

/ 3 испита / 1 ученик 

 

3 испита / 1 учениик 

 

Пријемни испит за упис у 

ОШ 

5 испита / 37 ученика 3 испит/ 35 ученика 8 испита/ 72 ученика 

Пријемни испит за упис у 

СШ 

2 испита / 7 ученика  2 ученика 

Полагали са редовним 

2 испита 

9 ученика 

Годишњи ОШ: 16 испита/ 68 ученика 

СШ:  19 испита/ 29 ученика 

ОШ: 29 испита/ 

 52 ученика 

СШ: 18 испита /  

3 ученика 

82 испита 

152 ученика 

Разредни СШ: 14 испита/4 ученика / 14 испита/4 ученика 

СВЕ УКУПНО 63 ИСПИТА / 224 УЧЕНИКА 55 ИСПИТА / 94 УЧЕНИКА 118 ИСПИТА / 318 УЧЕНИКА 

 

4.4. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ 

 

Током  маја, јуна и августа месеца одржани су пријемни испити за одсеке класичан балет 

и народна игра у Панчеву и Алибунару, народну игру у Владимировицу и за класичан 

балет у Зрењанину. 

Резултат пријемних испита су формираних 3 класа на одсеку класичног балета и 1 класа 

на одсеку народне игре. Број уписаних првака је 37. 

Ванредни ученици су пријемни испит полагали током јуна,јула и августа месеца. Број 

ученика који је уписао школу у својству ванредног ђака је 38  ученика. 

 

 

 

 

 
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ 

 

Пријемни испити одржани су 7. и 8. јуна са почетком у 10 часова. Укупно се 

пријавило 11 кандидата.  

Припреме за полагање испита нису биле организоване због пандемије корона вируса 

у Републици Србији.  



Укупан број уписаних ученика у први разред средње школе је: 5 редовних ученика 

на одсеку за класичан балет и 1 ванредан ученик; 2 редовна ученика на одсеку за савремену 

игру и један ванредан ученик. 

Комисију за образовни профил играч класичног балета и играч савремене игре су 

чиниле балерине Народног позоришта Чедомир Јовановић и Маја Остојин, затим 

наставници наше школе: Наташа Тодовић, Светлана Вучинић Стојић и Ружица Јовановић. 

Супервизор из МШ „Јован Бандур“ Панчево била је проф. Борјана Стражмештеров, 

а дежурство током пријемног испита обављали су Ивана Пезељ, током пријема на класичан 

балет, и Каја Крајиновић Васић, током пријемна на одсеку за савремену игру. 

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, Пезељ Ивана- наставник класичног балета, члан 

комисије, Ружица Јовановић наставник класичног балета, члан комисије, Наташа Тодовић, 

наставник класичног балета, члан комисије. 

4.5.   НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ 

 
«УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ» за основну школу у школској 2019/2020.години је АЛЕКСА 

ПЕТРОВИЋ  

ученик IV-3 разреда, одсека класичног балета, у класи балетског педагога и разредног старешине  

Ђорђа Дрљана. 

  

«УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ» за средњу школу у школској 2019/2020. години је СТРАХИЊА 

МИЋИЋ, 

ученица IV-1 разреда, одсека класичног балета,  у класи балетског педагога Иване Пезељ, разредног 

старешине Татјане Ковјанић 

  

Школа је ђацима генерације  доделила поклон књиге. 
 

У школској 2019/2020. години у средњој школи није било добитника ДИПЛОМЕ «ВУК КАРАЏИЋ». 

ПОХВАЛНИЦЕ И ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Наставничко веће је на основу увида у успех ученика а на предлог одељенских већа за 
следеће ученике  доделило Дипломе за изузетан успех из главног предмета: 
  
У класи балетског педагога Светлане Бучевац :  
IV 1 ОШ  Гавриловић Ленка, Гавриловић Бранка, Максимовић Софија и Вученић Анастасија 
 

У класи балетског педагога Ђорђа Дрљана: 
IV 2   ОШ Алекса Петровић, Аница Петровић и Илија Јованов 
 

У класи балетског педагога 



IV 3   ОШ  Јована Шиљковић 
 

У класи балетског педагога Иване Пезељ: 
IV  СШ Страхиња Мићић  
 

У класи педагога савремене игре Исидоре Бојовић 
IV  СШ Сара Павловски 
 

Похвале за изузетан успех из појединог предмета током школовања додељени су 
ученицима IV-1 и 2 средње школе, разредне старешине Татјана Ковјанић:  
Страхиња Мићић (сценско народне игре, дуетна игра, модерна подршка) 
Сара Павловски (репертоар савремене игре) 
Теодора Перић (српки језик и књижевност) 
 
 

 
 


