5.21. ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
Чланови тима:
1. Ружица Јовановић
2. Маријана Танасић
3. Маја Голубовић
4. Исидора Бојовић
5. Светлана Бучевац

ИЗВЕШТАЈ О НАСТУПИМА
Народна игра - Сузана Павловић
1. 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”.
Кореографија: Маријана Танасић и Сузана Павловић
Музички аранжман: Кристијан Ђуђа

2. Другог дана концерта поводом Дана школе, 17.12.2019. године, у Центру за културу Панчцево,
наступала су деца из истурених 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”.
Кореографија: Сузана Павловић
Музички аранжман: Кристијан Ђуђа

3. Одсек за народну игру из Владимировца (класа Сузана Павловић) такође је добио 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“
Кореографија: Сузана Павловић
Музички аранжман: Кристијан Ђуђа
,,Игре из Шумадије“
Кореографија: Сузана Павловиц
Музички аранжман: 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 разлићитих ансамбала, да виде друге
кореографије и костиме.

Хвала Вам што сте нам омогућили да наступимо. Радујемо се даљем раду и гостовањима.
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.
Сузана Павловић

Интерно стручно усавршавање
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 професора 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.
Маја Голубовић

Међународни фестивал Tanz Platz у Новом Саду
Ученици средње балетске школе „Димитрије Парлић“ су у петак 06. и суботу 07. септембра путовали у
Нови Сад где су погледали четири савремене представе домаћих и иностраних уметника.
Представе су се одржале на позоришној сцени гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду а ученике су
водили наставници Маја Голубовић и Вахаг Ховханнисјан.

Фестивал је одржан у организацији СКЦ-а Нови Сад и један је од плесних фестивала и позоришта
Aerowaves мреже. Представе на фестивалу су представиле истраживање људског тела, његова
ограничења, како покрети памте његова искуства, његову интеракцију са простором и хипер свемиром.
„ Aerowaves верује да се млади плесни уметници развијају у сусрету с публиком и уметницима из осталих
земаља, док њихова публика остаје оплемењена искуством сусрета с плесном уметношћу која одише
оригиналношћу и младалачком индивидуалношћу.“
.
Маја Голубовић

Едукативно путовање - Румунија
Балетска школа „Димитрије Парлић“ је ове године освојила едукативно путовање у Румунију за два
ученика и једног наставника који су учествовали у пројекту на Кампу ОАСИС у Кањижи, у организацији
Покраинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,
а у сврху сарадње Мађарскe и Србије.
Ученици другог и четвртог разреда средње школе Невена Митровић и Страхиња Мићић, са наставницом
Мајом Голубовић, провели су седам дана у Румунији. За то време су обишли девет градова Трансилваније
и дружили се са ученицима различитих средњих школа (српских и мађарских) из петнаестак градова
Војводине.
Током путовања имали су прилику да виде градске тргове, цркве, националне театре, утврђења, дворце,
споменике и замкове, као што су дворац Пелеш, замак Бран и рудник соли Турда, и такође су током пута
слушали о историји сваког места и споменика која је од великог значаја за Румунију и Мађарску. Ученици
су на кампу и путовању пуно тога научили о толеранцији, фер игри, о историји подручја на ком су живели
наши преци, и упознали много нових пријатеља са којима ће се убудуће радо дружити и посећивати једни
друге па том приликом и обилазити друге градове Србије.
Маја Голубовић

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 наставница 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.

Бранислава Бошњак

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 слично. 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 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, 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.

Бранислава Бошњак

ИЗВЕШТАЈИ ШЕФА
СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ИГРАЧКЕ ПРЕДМЕТЕ
ИЗВЕШТАЈ СА КОНЦЕРТА ИО У ЗРЕЊАНИНУ

одржаног 18.12.2019.г. у 18 часова
ИО Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево у Зрењанину организовало је полугодишњи концерт
у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ Зрењанин.
Ученици средње балетске школе били су позвани да учесвују као гости концерта, посебно ученици који
су основно балетско школовање завршили као ђаци зрењанинске школе ( Јерина Миљатовић, Феодора
Грујић, Милица Исаков, Марина Мучалов). Поред наведених ученица наступали су и ученици I1, I2 i
III1 одељења са следећим програмом:
1. Л. Минкус „Дон Кихот“ варијација из III чина, Јерина Миљатовић ученица I разреда с.ш.
кореографија М. Петипа, класа и репетиција Светлана Вучинић Стојић
2. Б. Асафјев „Пламен Париза“ варијација Феодора Грујић, ученица I разреда с.ш. кореографија
Ратмански, класа и репетиција Светлана Вучинић Стојић
3. Ч. Пуњи „Есмералда“ игра другарица из II чина, ученице I разреда с.ш. кор. М.Петипа, класа и
репетиција Светлана Вучинић Стојић
4. П.И.Чајковски „Лабудово језеро“, Шпанска игра, ученице III разреда с.ш. класа Светлана Бучевац
, кореографија и репетиција Ивана Пезељ
5. Непознат аутор „Дует 2“ Милица Исаков и Лола Филиповић, ученице II разреда с.ш. класа и
кореографија Милица Писић
Ученице су припремале и водиле наставнице Светлана Вучинић Стојић и Ивана Пезељ. Пут,
организација сценске пробе и сам концерт били су организовани на најбољи могући начин. Сцена је
задовољавајућих димензија за извођење балетских нумера, али су се ученице изјасниле да квалитет пода
није задовољавајућег нивоа. Концерт је протекао у пријатној атмосфери, а посебно је вредна помена
реакција публике на крају концерта, која је и поред завршног дефилеа и дуготрајног аплауза, остала да
седи у публици ишчекујући и надајући се наставку програма.

Са годишњег концерта Балетске школе у Новом Саду
На позив директорице, директор школе Милорад Вукобратовић, помоћник директора Маја
Голубовић и шеф стручног већа играчких предмета Светлана Вучинић Стојић, присуствовали су годишњем
концерту Балетске школе Нови Сад, који се одржао 02. марта 2020. на великој сцени Српског народног
позоришта и Новом Саду.
На концерту су се представили ученици основне балетске школе одсека класичан балет, као и
ученици средње балетске школе, сва три одсека.
У првом делу концерта изведена је кореографија под називом „Игра“ у кореографији Сање
Вучуревић и Ларисе Гајић, у којој су се представили ученици свих разреда основне балетске школе одсека
класичан балет. Кореографија је одисала једноставношћу, прецизношћу, кроз коју је представљен методски
приступ и основи балетске игре, као и дисциплинован однос према раду ученика и наставника. Затим су се
у две кореографије Тамаре Станчић и Милене Угрен-Коулас представили ученице средње школе одсека
савремена игра и на крају у кореографији „Иљези старо Сајдиче“ сви ученици средње школе одсека народна
игра, који су занимњивим кореографијама и богато украшеним костимима одушевили публику.

У другом делу концерта изведен је балет „Буђење Флоре“ у кореографији М. Петипа и извођењу
ученика средње балетске школе одсека класичан балет. Кореографију су заједнички пренеле и увежбале
наставнице поменутог одсека у сарадњи са директорком школе и наставницама IV разреда основне школе.
Занимљиво је било видети до сада ретко виђено балетско дело, али целокупан утисак и поред учешћа
балетског играча СНП није остварио очековани ниво квалитета, ни у кореографском, ни у играчком смислу,
те је општи утисак да је први део концерта показао виши ниво и квалитет у односу на други, од којег се
очекивало знатно више.
Посета је допринела продубљивању сарадње две школе и била значајна за размену искустава.
Похвале и честитке упућене су колегама, на коктелу који је приређен у просторијама школе.
Као доминантан утисак издваја се једноставност кореографије ученика основне балетске школе
одсека класичан балет, која је масовношћу и прецизним али једноставним формацијама, „улазима и
излазима" оставила утисак академизма и професионалног приступа раду, какав треба и да буде. Посебно се
издваја, једноставност у костимима, који су такође били примерени кореографском задатку, балетски
трикои, сукњице, кокетке, без украса и истицања појединаца. Сматрам да овај пример треба да следи и наша
школа у будућем раду и планирању концерата и да је комплетан концепт
концерта примерен и идеалан за представљање рада школе.

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

СА КОЛЕГИНИЦАМА ИЗ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ НОВИ САД

Са међународног балетског такмичења Шабац 2019.г.
Међународно балетско такмичење одржано је 8. децембра 2019.г. у Шабачком позоришту, по седамнаести
пут у организацији Центра за игру. На такмичењу је наступило око 700 играча из три Балетске школе,
четири издвојена одељења и 12 балетских студиа. Такмичење је било подељено у три етапе, по старосним
категоријама, између којих је спроведена додела диплома, медаља и пехара и изведен ревијални део
програма. Жири такмичења чиниле су балетске уметнице: Габријела Теглаши, Маја Остојин и Славица
Штрљић.
Нашу школу представљало је 59 ученика матичне основне и средње балетске школе, одсека класичан балет
и савремена игра, ученици припремних одељења и ученици основне школе Издвојеног одељења у
Алибунару одсека класичан балет и народна игра. У припреми такмичара ангажовано је девет наставника.
ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ:
Припремно одељење 3, освојена друга награда за групну игру „Sky“
Припремно одељење 1 и 2, освојена прва награда за формацију „Forest“
Аница Петровић, освојена друга награда за варијацију „Китри“ – балетска школа „Димитрије Парлић“ ИО
Алибунар

Илија Јовановић, Аница Петровић и Инес-Марија Богдановић, освојена друга награда за „Крцко
орашчић“ - Pas de trois – балетска школа „Димитрије Парлић“ ИО Алибунар
Специјална диплома – Плаћена котизација за такмичење у Панчеву – Трио, за балетску школу „Димитрије
Парлић“ ИО Алибунар, варијација „Китри“
Народна игра, групна изведба, освојена прва награда за кореографију „Румунске игре из Баната“ –
балетска школа „Димитрије Парлић“ ИО Алибунар
Ленка Гавриловић, освојена прва награда за извођење обавезне варијације – балетска школа „Димитрије
Парлић“ Панчево
Алекса Петровић, освојена специјална награда за Најталентованијег играча такмичења
Специјална диплома – Плаћена котизација за такмичење у Панчеву – Пар, за балетску школу „Димитрије
Парлић“, одсек класичан балет
Специјална диплома – Усклађеност кореографије са узрастом извођача за балетску школу „Димитрије
Парлић“, фрагменти из балета Арлекинада
Диплома за освојену прву награду за извођење фрагмената из балета Арлекинада, балетска школа
„Димитрије Парлић“ Панчево
Диплома за освојену другу награду за групну игру „Есмералда“ – другарица из другог чина, балетска
школа „Димитрије Парлић“ Панчево
Феодора Грујић, освојена прва награда за варијацију „Корсар“ – Одалиска из Pas de trois, балетска школа
„Димитрије Парлић“ Панчево
Ангелина Крстановић и Иван Ћосић, освојена прва награда за „Силвија“ – Pas de deux, балетска школа
„Димитрије Парлић“ Панчево
Миона Миоков, освојена друга награда за кореографију „Like it“, балетска школа „Димитрије Парлић“
Панчево
Маријета Латковић, освојена друга награда за кореографију „Новембар“, балетска школа „Димитрије
Парлић“ Панчево
Ванеса Игњатовић, Анастасија Јоцев и Марина Мучалов, освојена прва награда за варијацију „Крцко
Орашчић“ – Шпанска игра, балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево
Ванеса Игњатовић, освојена прва награда за варијацију „Медора“ из балета Корсар, балетска школа
„Димитрије Парлић“ Панчево
Анастасија Јоцев, освојена прва награда за варијацију Ауроре из балета Успавана лепотица - трећи чин,
балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево
Јована Секељ, освојена друга награда за варијацију „Талисман“, балетска школа „Димитрије Парлић“
Панчево
Како је и у самом обавештењу од стране организатора наведено, просторни услови су били „врло
ограничени“, недостатак простора за пресвачење, одмор такмичара, готово немогуће кретање у изабинском
простору и прилаз сцени. Сама сцена је била прихватљивих димензија, одговарајуће подлоге, али са

неравнинама. Сценска проба није била омогућена, што је био велики проблем за извођење групних тачака,
нарочито учесницима који се по први пут срећу са простором.
Превоз такмичара и наставника вршио је СТУП Вршац са више него коректним возилом и возачем.
Проблем је настао у повратку, јер је због обимности програма и великог кашњења тока такмичења (око сат
и 30 минута), било неопходно променити возача, чији се долазак очекивао из Вршца и додатно продужио
повратак. Ове околности нису утицале на добро расположење ученика, али би било непрофесионално
изоставити овај податак и у будуће не узети у обзир и ове околности у планирању пута.

ИЗВЕШТАЈ председницe стручног већа играчких предмета Балетске школе „Димитрије
Парлић“ Панчево за период од 01.09.2019. до 01.06.2020.
Септембар:
Прва седница већа:
- Упознавање чланова већа са новим Правилником о плану и програму наставе и учења за основно
балетско образовање и васпитање
- Упознавање чланова већа са новим Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
култура, уметност и јавно информисање
- Изабран је записничар стручног већа.
- Усвајање годишњег плана рада већа за школску 2019/2020.
- Предложен је план стручног усавршавања наставника за школску 2019/2020.
- Усвајање предлога ваннаставних активности за школску 2019/2020 (излети, посете, екскурзије...)
- Усвајање предлога Правилника о награђивању наставника
Октобар:
Друга седница већа:
- Утврђена је потребна наставничка и друга опрема за рад,
- Планирање концерта поводом обележавања Дана школе,
- Утврђене су оквирне потребе за костимима,
- Информација о могућој међународној сарадњи, путем RYCO пројекта и давање мишљења
стручног већа.
Новембар:
Трећа седница већа:
- Извештај са састанка Републичке секције балетских школа одржаног 11.10 2019.г. у Новом Саду,
- Извештај о до сада набављеној наставничкој опреми и материјалима,
- Разматрање позивног писма за учествовање на међународном балетском такмичењу у Шапцу
01.12.2019.г.,
- Планирање концерта поводом обележавања Дана школе,припремити у писаној форми програм
који планирате да изведу ваши ученици,
- Огледни и угледни час,
- Испити ванредних ученика у новембарском испитном року.
Децембар:
Четврта седница већа:
- Утврђивање тачног броја такмичара и наставника за учествовање на међународном балетском
такмичењу у Шапцу 08.12.2019.г.,
- Подела задужења и сатница концерaта поводом обележавања Дана школе,
- Предлог термина и чланова комисија полагања контролних испита за ученике првих разреда,
- Критеријуми оцењивања ученика балетске школе, подела задужења за предмете који нису
обухваћеним постојећим правилником,
- Доношење предлога броја ученика за упис у први разред средње балетске школе за шк. 2020/2021.г
- Давање мишљења о наставку чланства у International Dance Council CID.

- Концерт у Зрењанину,
Пета седница већа:
- Анализа реализованих концерaта поводом обележавања Дана школе, предлози за унапређивање
рада школе,
- Састанак Републичке секције балетских школа Србије, одржан у Панчеву, 10.12.2109.,
обавештење о донетим закључцима,
- Разматрање молби ученика за убрзано напредовање,
- Реализаовани и планирани наступи до краја првог полугодишта,
- Потребе додатне/допунске наставе током зимског распуста,

Ученици и наставници након концерта у Зрењанину
Јануар
Шеста седница већа:
- Републичко такмичење балетских школа Србије,
- информације о пријавама и уплати котизације, (донације),
- оквиран број такмичара,
- информација о предлогу чланова жирија,
- Школско такмичење, термин одржавања, оквиран договор,
- Информације и предлози међународних такмичења,
- „Србија у ритму Европе“.
Фебруар
Седма седница већа:
- План надокнаде неодржаних часова, услед обуставе рада у периоду од 12.02. до 21.02.2020. по
налогу Покрајинског секретара,
Школско такмичење:
- Време одржавања и оквирна сатница,
- Достављање пријава
- Предлог чланова жирија
- Потребе за костимима
- Обавештење о Промотивном часу савремене игре
Обавештење о приспелим позивима за учешће на:
- Нектан арт – пројекат
- Међународни дечији балетски фестивал Београд
- Дечији фестивал Ужице
- Разно, наступи по позиву

Мимо седница већа председница већа је обављала и следеће:

-

-

-

-

Израда годишњег плана рада већа за школску 2019/2020.
Израда предлога плана стручног усавршавања наставника за школску 2019/2020.
Израда предлога ваннаставних активности за школску 2019/2020 (излети, посете, екскурзије...)
Израда предлога Правилника о награђивању наставника,
Израда Захтева за информисањем директору школе, а у вези са обавештењем о изради новог
Правилника о плану и програму наставе и учења за средње балетско образовање и васпитање, као
и захтева да наши наставницу буду упознати и укључени у процес израде.
На иницијативу директора школе, одржан је састанак са председницом ЗМБШ Србије, г-ђом
Шегавчић, којем су присуствовале колеге Бучевац С., Вучинић С., Николић Љ., и директор школе.
На сатанку је разматран Правилник о степену и врсти образовања наставника и могућности
његове корекције.
Израда Предлога измена и допуна Правилника Републичког такмичења ученика музичких и
балетских школа Србије за класичан балет и народну игру,
Израда списка потребне наставничке опреме за рад и потребних наставних средстава,
Израда списка потреба за костимима и материјалима за шк. 2019/2020.
Набавка потребних материјала за израду костима у сарадњи са кројачицом и директором школе,
Одржан је састанак Републичке секције балетских школа 11.10 2019.г. у Новом Саду, на тему
измена и допуна Правилника Републичког такмичења балетских школа Србије Присутни: Сузана
Павловић за народну игру, Милица Писић за савремену игру, Светлана Вучинић Стојић за
класичан балет и директор школе.
Сарадња са Институтом за уметничку игру Београд, издавање костима за потребе извођења
„Балета младих“,
Набавка потребне наставничке опреме за рад у сарадњи са директором школе,
Куповина дуката и шајкача за потребе народне игре
Набавка и куповина кецеља и јелека за Банат (10 комплета) за потребе народне игре, у сарадњи са
Маријаном Танасић,
Сарадња са Народним позориштем Београд, изнајмљивање два мушка балетска костим за потребе
јавних наступа
Набавка калафонијума, у сарадњи са Аном Вуковић,
Сарадња са вероучитељком Основне школе „Ђура Јакшић“ у реализацији програма прославе Дана
Светог Саве, у сарадњи са М. Танасић,
Сарадња са вероучитељком Основне школе „Ђура Јакшић“ у реализацији посете ученика нашој
школи,
Израда предлога чланова комисија за полагање испита ванредних ученика
Израда Предлога чланова жирија за Републичког такмичења ученика балетских школа Србије у
Београду 2020.
Сарадња са Центром за игру и организација одласка ученика на међународно балетско такмичење
у Шапцу, Израда Извештаја о истом. (дел. бр. 2221/12.12.2019.)
Израда извештаја са концерта ИО у Зрењанину, (дел. бр. 2275/23.12.2019.)
Израда концертног програма за оба концерта обележавања Дан школе,
Учешће у изради плаката,
Израда плана сценских проба и задужења за концерте,
Састанак Републичке секције балетских школа Србије, одржан у Панчеву, 10.12.2109., разматрање
предлога о изменама и допунама Правилника Фестивала балетских школа Србије 2020.

-

Набавка кастањета у сарадњи са С. Бучевац
Посета годишњем концерту Балетске школе у Новом Саду 02.03.2020. и израда Извештаја о истом.
(дел. бр. 408/2020)

-

Израда предлога чланова комисија за приправничке испите
Учешће у комисији за полагање приправничког испита
Израда плана сценских проба и наступа такмичара на школском такмичењу
Сарадња са Аном Вуковић у изради плаката за концерте и такмичење школе.
Израда предлога чланова комисија за пријемне испите за упис у први разред средње балетске
школе,
Израда предлога чланова комисија за полагање годишњих и матруских испита у сарадњи са
колегиницом Јовановић и директором школе.

-

Од 15. 03. 2020. проглашењем ванредног стања у Р. Србији и почетком наставе на даљину, сва
службена коресподенција чланова стручног већа, обављана је путем меила, у групи у којој су сви
наставници чланови стручног већа играчких предмета.
Тим путем наставницима су прослеђивана сва релевентна документа, обавештења о променама у раду
током ванредног стања.
Kоресподенцијa је допринела утврђивању форме и начина вођења часова, размени наставних
материјала, евиденције школске документације, недељних планова рада, извештаја и сл.
Председница стручног већа играчких
предмета:
Светлана Вучинић Стојић

5.22. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
Чланови Тима за обезбеђивање квалитета рада школе за школску 2019/2020. годину били су:
Татјана Крга, Ивана Пезељ, Клара Керекеш, Ања Петров, Винка Шкорић и Каја Крајиновић
Васић.
1.Принципи образовања и васпитања
2.Циљеви образовања и васпитања
3.Програми образовања и васпитања
4.Образовни стандарди
5.Компетенције ученика
6.Обухват и брига о осетљивим категоријама деце и ученика
7.Окружење за учење
8.Компетенције и професионални развој наставника, стручних сарадника, директора и секретара
школе
9.Сарадња са родитељима, односно другим законским заступницима и широм заједницом
10.Независно вредновање остварености циљева образовања и резултата учења
11.Самовредновање, праћење и независно вредновање рада наставника, стручних сарадника и
директора
12.Систем управљања
13.Стандарди простора и опреме установе
14.Одговарајући материјални и финансијски ресурси
ТЕМА 1
Позивајући се на члан 7. ЗОСОВ-а школа је обезбедила услове за остваривање општих
принципа образовања и васпитања у циљу унапређења квалитета рада:
-обезбедила је једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованој
на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Континуирано се спроводе
антидискриминационе мере у школи под вођством Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Услови образовања и васпитања једнаки су како у матичној школи тако и у издвојим одељењима
школе (наставна опрема, кадар, простор).
-у школи су заступљени разноврсни облици учења, у школи се оцењује служећи се школким
Критеријумима за оцењивање који су прописани појединачно за сваки наставни предмет и његове
специфичности.

-тачка број 3 из члан 7. обезбеђује се кроз рад: Ученичког парламента, Тима за социјалну заштиту
ученика, Тима за здравствену заштиту ученика, Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања, ЧОС/ЧОЗ као и кроз наставу Грађанског васпитања, Социологије,
Психолгоије и Филозофије.
- у школи је обезбеђен висок квалитет образовања и васпитања који је заснован на савременим
наставним средствима (беле табле, смарт тв, савремена рачунарска опрема у учионици,
лиценцирани софтери, аудио-визуелни уређаји) чија је употреба прилагођава узрасним и личним
образовним потребама сваког ученика.
-целоживотно учење запослених одвија се кроз интерна и екстерна стручна усавршавања у
организацији школе, самостално кроз стицање лиценце за рад и рад на пројектима који су
садржајно везани за образовање и васпитање.
Целоживотно учење ученика одвија се кроз континуиране допуне Школског програма предлозима
наставника школе, ваннаставне активности везане за концертну делатност (већа кореографска
дела), повезивање рада у оквиру сродних предмета кроз развијање међупредметних компетенција.
-заступљеност стручног кадра у школи је висок по процени 98%.
-Тим за развој међупредметних компетенција кроз своје активности обезбеђује остваривање
услова и пружање подршке за развој свих компетенција.
-хоризонталну и вертикалну проходност ученика за даље образовање поред самосталног рада
стручног сарадника школе негује и Тим за професионалну оријентацију ученика и Тим за
каријерно вођење и саветовање ученика (приказ виших и високо образовних установа кроз
радионице и предавања, информирање ученика на тему писања биографије, мотивационог писма
и условима конкурисања на више институције образовања).
Проходност уписа наших основаца у средњу балетску школу је висок, као и проходност
средњошколаца на упису на више и високе школе. Такође, наши најбољи ђаци са успехом
настављају даље професионално бављење игром у државним ансамблима-позориштима.
-родитељи наших ученика сарађују са школом кроз следеће активности: Савет родитеља, чланство
и рад у Школском одбору, Општински савет родитеља, чланство у Тиму за самовредновање и
вредновање рада школе и стручном активу за Школско развојно планирање, учешће и помоћ у
програмима које организује школа.
-у школи се континуирано врши идентификација, праћење и подстицање талентованих ученика
кроз рад Тим за инкузивно образовање ученика као и кроз часове додатне наставе за индивидуалну
припрему ученика за такмичења и концерте.
-сарадња са ученицима одвија се кроз рад Ученичког парламента који предлаже програмске
активности, додатне наставне садржаје, предлог допуне правила понашња ученика у школи,

набавка ученичке опреме, присуствује раду Школског одобра и учествује у раду Тима за
самовредновање и вредновање рада школе.
ТЕМА 2
У односу на члан 8 ЗОСОВ-а испуњени су следећи циљеви образовања и васпитања:
-кроз рад психолошке службе обезбеђена је подршка целовитом развоју ученика; обезбеђено је
подстицајно и безбедно окружење за целовит развој ученика, развијањем ненасилног понашањаорганизоване су две радионице Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у којима су били укључени ученици основне и средње школе.
-обухваћен је већи број ученика који пре уписа у први разред основне балетске школе заврши
припремни-предшколски програм.
-здрави животни стилови и свест о важности сопственог здравља и безбедности негују се на
часовима биологије, психологије, ЧОС/ЧОЗ као и кроз израду информативних ученичких паноа на
ове теме; а такође и на теме заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике,
заштите и добробити животиња.
-неговање стваралачких способности ученика реализују се кроз самосталне кореографке задатке и
наставне садржаје попут Српског језика и књижевности где ученици могу да испоље своје
стваралачке способности.
-стручни активи за стручне играчке предмете, општеобразовну наставу и корепетиције
континуирано својим активностима и предлозима утичу на унапређивање квалитета процеса
иисхода образовања и васпитања које је засновано на образовној пракси.
ТЕМА 3
-школа ради по важећим наставним плановима и програмима основне и средње балетске школе на
основу којих су урађени Школски програми (ОШ и СШ). Током школске године, извршене су
допуне Школских програма везане за поједине предмете и додатне наставне и ваннаставне
садржаје. Поред обавезне наставе школа је, у циљу унапређивања образовно-васпитног рада,
реализовала концертну и јавну делатност, такмичења, мастер клас, ученички камп, наставу у
природи, посете културним установама (реализација наставних и програмских активности налази
се у Годишњем извештају о раду школе за шк.2018/19.);

ТЕМА 4

-стандарди образовања и васпитања, сходно члану 10 ЗОСОВ-а вреднују се кроз области:
1)Школски програм и Годишњи програм рада (структура и садржај),
2)Настава и учење (планирање и припремање, наставни процес, учење, праћење напредовања
ученика),
3)Постигнућа ученика (квалитет школских постигнућа),
4)Руковођење и организација и обезбеђивање квалитета (руковођење, организација рада
школе,школски развојни план, обезбеђивање квалитета)
Кроз процес самовредновања, све наведене области биле су оцењене оценом 4 тј. највишом оценом
у претходом периоду када су вредноване.
За посебне сегменте који су захтевали додатна побољшавања, осмишљени су и реализовани
акциони планови у циљу обезбеђивања стандарда квалитета образовања и васпитања.
ТЕМА 5
У односу на члан 11. и 12. ЗОСОВ-а и стандарда општих међупредметних компетенција за крај
средњег образовања, у школи се реализују следеће активности:
-развијање међупредметних компетенција кроз јавне наступе и сарадњом са Тимом за културну и
јавну делатност школе
- развијање међупредметних компетенција за опште образовне предмете кроз умрежавање
наставних предмета, планова и програма рада (годишњи, месечни, недељни и дневни);
- евалуација исхода и прилагођавање програма годишњих, контролних, диференцијалних,
пријемних и разредних испита школе;
- координисан рад стручних већа школе ради унапређивања наставног плана и програма као и
осавремењивања дидактичких средстава неопходних за реализацију задатака и циљева наставних
часова.
ТЕМА 6
Ради обухвата и бриге о осетљивим категоријама ученика (једнородитељске породице,
припадници националних мањина, припадници маргинализованих група, корисници Центра за
социјални рад, депривиране породице, породице нижег социо-економског статуса) шккола у
сарадњи са Тимом за социјалну заштиту ученика прикупља податке и реализује свој рад кроз:
упућивање породице на начине остваривања њихових права у Центру за социјални рад, пружање
психолошко саветодавне подршке, пружање материјалне подршке (ослобађање ученика од
плаћања котизације за такмичење и плаћања превоза при одласку на концерте, такмичења и
слично; набавка неопходне опреме за рад).

ТЕМА 7
Кроз самовредновање области Ресурса (материјално технички/ људски ресурси/ финансијски
ресурси/ ресурси локалне средине) утврђено је да су сви наведени на највишем нивоу, одговарају
оцени 4. Самовредновање је извршено током школске 2018/19.године.
ТЕМА 8
У циљу развијања компетенција и професионалног развоја запослених у школи остварени су
следећи видови стручног усавршавања:
-реализована су 2 акредитованих семинара
-интерно стручно усавршавање реализовано је кроз понуђене активности које су прописане
Правилником о стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника
- полагање приправничких испита и испита за лиценцу наставника
ТЕМА 9
Поред описане сарадње са родитељима - старатељима ученика у теми бр.1, школа сарађује са
локалном заједницом:
-сарадња са локалном самуправом (просветна инспекција, секретаријат за јавне службе и социјална
питања – стручни сарадник за основно и средње образовање, већница за образовање, Општински
савет родитеља, чланство и рад у Школском одбору, Тиму за самовредновање рада школе и
стручном активу за Школско развојно планирање).
- сарадња са основним и средњим школама на територији града Панчева.
-сарадња са културним установама (Културни центар, Аполо, Дом омладине, Музеј града Панчева,
Дом војске)
- сарадња са здравственим установама (спортски диспанзер, Дом здравља)
- сарадња са државним органима ( Полицијска управа Панчева, Центар за социјални рад)

ТЕМА 10

На крају школске године вршено је праћење нивоа постигнућа ученика на завршним и пријемним
испитима као и анализа успеха ученика по разредима и дроп аут анализа. Анализа је прилагођена
новим Школском календару и програмима активности у односу на ванредно стање проглашено
због пандемије вируса Ковид 19 у Републици Србији.
На основу ових резултата направљени су акциони планови у циљу побољшавања остваривања
циљева образовања и учења.
ТЕМА 11,12 и 14
Позивајући се на члан 49. ЗОСОВ-а установа континуирано сваке године вреднује по две области
из програма самовредновања и вредновања рада школе ради обезбеђивања квалитета рада у
установи.
Тим за самовредновање и вредновање рада школе сарађује се стручним органима, Саветом
родитеља, Ученичким парламентом, наставницима и управом школе, а своје извештаје редовно
доставља на разматрање и усвајање Школком одбору.
Приликом вредновања сваке области исте су биле оцењене највишом оценом тј.4.
У претходом процесу екстерног вредновања наша школа добила је највишу оцену.
ТЕМА 13
Школа има извршене верификације за:
1) Основно балетско образовање и васпитање (одсек класичан балет, савремена игра, народна
игра).
Матична школа регистрована је у Панчеву а издвојена одељења у Алибунару, Зрењанину и
Владимировцу.
2) Средње балетско образовање и васпитање (образовни профили: играч класичног балета, играч
савремене игре и играч савремене игре).
Пратећи план рада тима за школску 2019/2020. годину остварени су следећи циљеви:
-Анализа опремљености школе савременим наставним средствима (сарадња са Тимом за
самовредновање и вредновање рада школе)
-Обезбеђивање услова за квалитет и развој школе
-Подизање квалитета наставе осавремењивањем наставе и применом активних наставних метода
-Уједначавање критеријума оцењивања на нивоу стручних већа школе
-Сарадња са Тимом за развој међупредметних компетенција

5.23. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМЕПЕТЕНЦИЈА И
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Чланови тима за школску 2019/2020. годину били су: Владислава Марковић, Катарина
Милинковић, Сандра Спаловић, Ксенија Цвијетић, Исидора Бојовић и Каја Крајиновић Васић
Чланови тима сагледали су план рада тима (дел.бр. 1549 од 02.09.2019. године) и донели следеће
закључке:
-развијање међупредметних компетенција кроз јавне наступе једним делом ће се реализовати у
оквиру наступа за прославу Дана школе, 16.12., 17.12. и 18.12.2019.године.
Доказни материјал: извештај тима за културну и јавну делатност школе, записници са стручних
већа играчких предмета школе
-Тим за инкулзивно образовање није донео мишљење ни о једном ИОП-програму за школску
2019/2020.годину
Доказни материјал: записници о раду ИОП тима
-Прегледом дневника, за први квалификациони период, од стране психолога школе, утврђено је да
се поштује Правилнк о оцењивању ученика као и да се распоред контролних, усмених и писмених
провера прилагођава у складу са овим Правилником.
-Кроз координисан рад стручних већа школе радило се на унапређивању наставног плана и
програма рада
Доказни материјал: Записници рада стручних већа школе (стручно веће стручних играчких
предмета школа, стручно веће општеобразовне наставе, стручно веће музичких предмета и
корепетиције).
-Током школске године куповином таблет рачунара за потребе рада наставника школе и
коришћењем Ес-дневника у основној и средњој школи осавременила су се средства за реализацију
задатака и циљева часа.

5.24.ТИМ ЗА КРИЗНО РЕАГОВАЊЕ
Чланови тима ове школске године били су: Каја Крајиновић Васић, Милорад Вукобратовић,
Винка Шкорић, Мирјана Крајиновић Сакан.
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије
настава у образовним установама је обустављена и настава ће се организовати и спроводити на
даљину. Управа школе и техничко особље дежураће сваког радног дана у периоду од 09 до 13
часова, ради ефикаснијег обављања свих активности у предстојећем периоду.
У складу са упуствима која су послата школама, од стране Школске управе, директор школе
сазвао је хитан састанак Педагошког колегијума који ће радити са следећим дневним редом:1Недељни оперативни план остваривања васпитно-образовног рада (учење на даљину); 2-Праћење
напредовања ученика у периоду учења на даљину; 3-Евиденција о реализацији образовноваспитних активности на даљину; 4-информисање и комуникација.
Све активности предузете су како би настава наставила да се одвија од 17.03.2020. године.

Нормализовање радних активности и одржавања годишњих и матурских испита почело је
01.06.2020. године

5.25.ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ
Чланови Тима за каријерно вођење и саветовање за школску 2019/2020. годину били су: Каја
Крајиновић Васић, Мирослав Тодоровић, Вахарг Оганисјан, Дијана Николић и Татјана Ковјанић.
Психолог школе приступио је током октобра и новембра месеца тестирању ученика школе.
Ученици четвртог разреда већ су прошле године прошли кроз тестирање, тако да је највећи фокус
рада на ученциима треће године средње школе. Са сваким учеником је обављен и саветодавни
разговор. У децембру је било организвано и представљање писања биографије и упознавање
ученика са начинима аплицирања на високо образовне установе у Србији и иностранству.
Друге циљеве прописане планом рада тима (дел.бр. 1621 од 10.09.2019.) није било могуће
остварити због обуставе наставе почев од 14.03.2020. због пандемије Корона вируса у Републици
Србији.

5.26. ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И РЕАКРЕАТИВНУ НАСТАВУ
Чланови Тима за школску 2019/2020. годину били су: Светлана Вучинић Стојић, Наташа
Тодовић и Ђорђе Дрљан.
Током школске године, праћено планом рада тима (дел.бр. 2134 од 27.11.2019. године)
реализоване су следеће активности:
Едукативно путовање - Румунија
Балетска школа „Димитрије Парлић“ је ове године освојила едукативно путовање у Румунију за
два ученика и једног наставника који су учествовали у пројекту на Кампу ОАСИС у Кањижи, у
организацији Покраинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, а у сврху сарадње Мађарскe и Србије.
Ученици другог и четвртог разреда средње школе Невена Митровић и Страхиња Мићић, са
наставницом Мајом Голубовић, провели су седам дана у Румунији. За то време су обишли девет
градова Трансилваније и дружили се са ученицима различитих средњих школа (српских и
мађарских) из петнаестак градова Војводине.
Током путовања имали су прилику да виде градске тргове, цркве, националне театре, утврђења,
дворце, споменике и замкове, као што су дворац Пелеш, замак Бран и рудник соли Турда, и такође
су током пута слушали о историји сваког места и споменика која је од великог значаја за Румунију
и Мађарску. Ученици су на кампу и путовању пуно тога научили о толеранцији, фер игри, о
историји подручја на ком су живели наши преци, и упознали много нових пријатеља са којима ће
се убудуће радо дружити и посећивати једни друге па том приликом и обилазити друге градове
Србије.

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.
Дана 10.03.2020.године у 11 сати су наши ученици средње школе посетили Народни музеј
Панчево и погледали изложбу слика под називом „Река снова“ . Слике, цртежи, комбиноване
технике аутора Драгане Даше Јовановић, проф.географије чији су мотиви река Тамиш , чамци,
мост, цркве, пејзажи нашег града.
Поред тога, ученици су погледали и сталну поставку музеја – археолошке експонате са налазишта
околине Панчева, Старчева и Омољице од доба 6000 година п.н.е ( неолит) , преко средњег века
па до краја 19. века и почетком 20- ог , као и најзначајнију слику српског народа, како уметнички
тако и историјски упоште, слику Паје Јовановића „Сеоба Срба“ која има култни статус у српској
култури.
Посету је организовала Клара Керекеш, библиотекар у сарадњи са Димитријевић Мирјаном, проф.
историје (која је на замени) . Поред њих, присутан је био и Мирослав Тодоровић, проф.филозофије
и раз.стр.
Укупно 23 ученика , што ову посету чини најуспешнијом до сада.

VI

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
6.1. ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

АНА ВУКОВИЋ – администратор електронских медија школе
-

Обрада званичних докумената, пребацивање у одговарајући формат и благовремено
постављање на сајт школе https://dimitrijeparlic.rs/skolski-dokumenti/
администрација сајта школе, објављивање и ажурирање података http://dimitrijeparlic.rs/
објављивање резултата Пријемног испита 2020
Децембарски концерт поводом дана школе – израда плаката, позивница, захвалница,
програма, снимање оба концерта и поставка снимака на званични канал школе
https://www.youtube.com/user/DimitrijeParlic

-плакат за Школско такмичење које није одржано због проглашења ванредног стања у земљи
- више реклама, плаката за упис у основну и средњу балетску школу (Панчево и Алибунар),
балетско забавиште и припремне разреде, као и флајер са распоредом часова

VII САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, УСТАНОВАМА
ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА
7.1. ДРЖАВНИ ОРГАНИ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
-

Унос података у информациони систем „Доситеј“

-

Тражење мишљења о актуелним проблематикама у школи

-

Подаци о реализованом пријемном испиту за упис у средњу школу

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

Конкурси за финансијска средства за набавку школске опреме, активног распуста

-

Извештај (финансијски и наративни) о реализованом пројекту

-

Захтеви за полагање испита за лиценцу

-

Планирани број ученика за упис у средњу балетску школу у наредној школској години

-

верификација новог издвојеног одељења у Владимировцу

-

статистички подаци, извештаји по захтеву и слично

Школска управа Зрењанин
-

документација везана за преузимање запослених

-

захтеви за средства запослених на боловању и запослених на замени

-

захтеви за средства ангажованих по Уговору о извођењу наставе

-

статистички подаци

-

7.2. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Редовна сарадња са „Секретаријатом за јавне установе и социјална питања“ је основ за квалитетно и
успешно функционисање школе. Помоћник секретара за основно и средње образовање је Љубица
Цветановић; Референт за финансије је Наташа Балог. Редовна сарадња се састојала из:
- потраживање материјалне трошкове школе за сваки месец
- превоз запослених
- средства за обезбеђење ученика
- средства за набавку опреме
- јубиларне награде запослених
- накнада за породиљско одсуство
- солидарна помоћ за запослене који су непрекидно дуже од три месеца на боловању
- осигурање ученика средње школе

- обезбеђење средстава за хигијенску контролу објекта и пијаће воде (Завод за јавно здравље)
- обезбеђење средстава за трошкове грејања и закупа школског простора средње школе
- обезбеђење средстава за капиталн инвестиције школског објекта (спољна столарија)
- укључивање школе у пројекте града (матурски плес, награда за "вуковце" итд)
- средства за стручно усавршавање запослених
- предлог финансијског плана за наредну годину
- ђак генерације средње школе

7.3. ИНСПЕКЦИЈА
Просветни инспектор Града Панчева који је вршио надзор школе је инспектор Миодраг
Крудуљ.
Поред редовног инспекцијског надзора припремљености установе за

почетак рада у новој

школској години и усклађености општих аката са новим ЗОСОВ-ом (септембар, 2019.), извршенен
је и један ванредан инспекцијски надзор поводом испуњености ислова за верификацију установи
ради остваривања новог плана и програма наставе и учења за основно балетско образовање и
васпитање (јун, 2020.)
Завод за јавно здравље. У сарадњи са локалном самоуправом, школа је имала редовне прегледе
хигијенског стања објекта и проверу квалитета пијаће воде.
УКУПНО:
Просветна инспекција - 6 надзора ( 1 редован и 5 ванредна)
Завод за јавно здравље – 2 надзора
Датум

Назив
инспекције

Врста
контроле

Предмет контроле

Број наложених отклоњених мера

14.02.2019.

Просветна
инспекција Града
Панчева
Просветна
инспекција Града
Панчева

Редовна

Припремљеност установе за почетак
школске године

3 мере, отклоњене

Ванредна
(службена
саветодавна
посета)

1.Примена одредби Правилника о
оцељивању ученику у средњем
образовању и васпитању („Сл.
гласник РС“ бр. 82/15) у вези
поступка утврђивања закључених
оцена
2.Примена одредба Закона о основна
система образовањља и васпитања
(„Сл. гласник РС“. бр88/17,27/18-др.
закон и 10/19) и Правилника о
степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама

3 мере, отклоњене

24.07.2019.

3.Примена Правилника о школском
календару за средње школе са
средиштем на територији Аутономне
покрајне Војводине за школску
2018/2019.године („Сл. гласник РСПросветни гласник“ бр. 27/18).

Датум

Назив
инспекције

Врста контроле

Предмет контроле

СТАЊЕ

23.08.2019.

Завод за јавно
здравље Панчево
Завод за јавно
здравље Панчево
Завод за јавно
здравље Панчево
Завод за јавно
здравље Панчево

Редовна контрола

Узроковање воде за пиће

ИСПРАВНО

Редовна контрола

Узроковање воде за пиће

ИСПРАВНО

Редовна контрола

Контрола
хигијенског
стања објекта
Контрола
хигијенског
стања објекта

ЗАДОВОЉАВА

Завод за јавно
здравље Панчево

Редовна контрола

08.11.2019.
28.10.2019.
02.03.2020.

09.03.2020.

Редовна контрола

Узроковање воде за пиће

ЗАДОВОЉАВА
МЕРЕ: санирати влагу у
сали два основне школе у
Жарка Зрењанина 25
Санирати фасаду
ИСПРАВНО

7.4. ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ
Основне школе
Ученици основних школа на територији општине Панчево редовно су позивани путем рекламних
плаката на културне и образовне активности школе (концерти, такмичења, пријемни испит)
Промоције за упис у први разред урађене су у основним школама Панчева, Зрењанина,
Владимировца и Алибунара.
БШ "Лујо Давичо" Београд, БШ у Новом Саду, Балетска школа „Раичевић“
Овогодишња сарадња била је везана кроз учешће наше школе на такмичењима.
Фестивалу балетских школа Србије је организовала БШ"Лујо Давичо" Београд.
Институт за уметничку игру – Београд
Сарадња са факултетом реализована је кроз неколико видова:
- школовање педагога школе на одсеку за балетску педагогију
- учешће професора на семинару стручног усавршавања
- "отворена врата" током школске године
- промоција рада ИУИ у просторијама школе

7.5. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ
„Културни центар“ Панчево
Укупно одржано 2 програма – концерти за дан школе
„Културни центар“ Зрењанин
Реализована су 1 целовечерњи концерт (децембар месец) у сарадњи са Културним центром из
Зрењанина .Техничку подршку су реализовали наставници издвојеног одељења школе.

7.6.

СТРУЧНА УДРУЖЕЊА

Заједница музичких и балетских школа Србије
Седнице скупштине се одржавају 2 пута годишње . Наша школа има 2 делегата уз директора
школе. Рад ЗМБШ Србије огледа се у заступању интереса музичких и балетских школа према
министарству просвете као и другим сегментима које удружење ради:
- прелози школе за измене и допуне правилника о цени услуга
- организације стручних трибина и скупова
- прикази стручних књига
-организовање лиценцираних семинара стручног усавршавања
- организација републичког такмичења
- именовање чланова жирија републичког такмичења
- ради, предлаже измене и допуне постојећих правилника (све врсте материје)
- категоризује такмичења у земљи и иностранству

VIII

РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА
8.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОСНОВНИХ ШКОЛА
АП Војводина
Сл.лист АП Војводине 25/2019ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
лан 1
Овим правилником утврђује се време остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2019/2020. године и
време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине
Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за
основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019.
године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана,
- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Члан 3
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља,
односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170
наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине
за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у
полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.
Четврти квартал има 49 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог
разреда.

Члан 4
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем
плану рада школе у складу са законом.

Члан 5
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у
случају ако се:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа
домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне
мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника
отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме
је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став
5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017 и
27/2018).

Члан 6
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у петак,
31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава
се у суботу, 31. августа 2020. године.

Члан 7
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно
другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици
Србији ("Службени гласник РС" број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и
наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава - Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног
радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22.
априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни дан, и Видовдан-спомен на Косовску
битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни
дан.

Члан 9
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару
- на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице - петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020.
године, на први дан Рамазанског Бајрама
- припадници Јеврејске заједнице - среда, 09. октобар 2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла
2020. године на Пасху или Песах.

Члан 10
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих
Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден - Дан устанка народа Македоније против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар - Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар - Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај - Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
* 3. март - Дан ослобођења од турског ропства
* 24. мај - Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар - Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:
* 4. фебруар - Дан чешке књижевности
* 28. март - Дан образовања
* 16. мај - Дан националног савета
* 28. септембар - Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар - Дан чешког језика
- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу - Дани словачких народних свечаности.

Члан 11
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог
члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и у суботу, 28.03.2020. године, а
завршни испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године.

Члан 13
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 14. септембар
или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или 30. маја 2020. године у другом полугодишту)
за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.),
ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке
активности, као на пример:
- одлазак у верске објекте - цркве, манастири и храмови,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате,
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и слично.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму
образовања "Путокази" у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин
надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета.

Члан 14

У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава
се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду
од петка

Члан 15
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану
53. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у
"Службеном гласнику РС".

ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ СРЕДЊИХ ШКОЛА
АП ВојводинаО(((сл.лист АП Војводина „ бр.25/2019) ШКОЛСКОМ
КАЛЕНДАРУ ЗА С 2019/2020. ГОДИНУ

Члан 1
Овим правилником утврђује се време остваривања образовно - васпитног рада (теоријска настава, практична настава
и вежбе) у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског распуста ученика у средњим школама са
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за
средње школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2
Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019.
године. У првом полугодишту има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у петак, 22. маја 2020. године и има 84 наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије
- у петак, 29. маја 2020. године и има 89 наставних дана за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда
трогодишњих средњих стручних школа
- у петак, 19. јуна 2020. године и има 104 наставних дана, за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и
четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа.
Друго полугодиште за ученике првог и другог разреда трогодишњег, односно првог, другог и трећег разреда
четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и програмом прописана реализација
професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније
у понедељак, 10. августа 2020. године.

Члан 3
Образовно - васпитни рад из члана 1. став 1. овог правилника остварују се:
- у гимназији:
- у првом, другом и трећем разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
- у четвртом разреду у 33 петодневне наставне седмица, односно 165 наставних дана
- у средњој стручној школи:
- у првом и другом разреду трогодишњег и у првом, другом и трећем разреду четворогодишњег образовања у 37
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана
- у трећем разреду трогодишњег и четвртом разреду четворогодишњег образовања у 34 петодневне наставне седмице,
односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине
за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у
полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 41 и трећи 52 наставна дана.
Четврти квартал има 52 наставних дана за ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих
средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда трогодишњих средњих стручних школа, 38 наставних дана
за ученике трећег разреда трогодишњих стручних школа и четвртог разреда четворогодишњих стручних школа и 33
наставних дана за ученике четвртог разреда гимназије.

Члан 4
Наставни план и програм за уметничке школе у првом, другом, трећем и четвртом разреду остварује се према
годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

Члан 5

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у
случају ако:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује екскурзије или другу активност, или
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин
такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне
мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника
отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме
је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став
5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017 и
27/2018).

Члан 6
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике четвртог разреда гимназије, четвртог разреда четворогодишњих и трећег разреда трогодишњих средњих
стручних школа летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа
2020. године.
За ученике првог, другог и трећег разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и
другог разреда трогодишњих средњих стручних школа летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2020. године, а
завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.

Члан 7
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно
другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.

Члан 8
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици
Србији ("Службени гласник РС" број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и
наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава - Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног
радног дана, у понедељак 17.02.2020. године као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22.
априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни дан, и Видовдан-спомен на Косовску
битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни
дан.

Члан 9
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
- православци - на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару
- на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
- припадници Исламске заједнице - петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020.
године, на први дан Рамазанског Бајрама
- припадници Јеврејске заједнице - среда, 09. октобар 2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла
2020. године на Пасху или Песах.

Члан 10
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих
Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
* 4. септембар - празник Велике госпојине
* 1. децембар - Национални празник Румуније и
* 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август - Илинден - Дан устанка народа Македоније против Турака
* 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар - Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар - Василица
* 3. петак у марту - Бибија
* 8. април - Међународни дан Рома и
* 6. мај - Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
* 3. март - Дан ослобођења од турског ропства
* 24. мај - Дан Кирила и Методија и
* 1. новембар - Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:
* 4. фебруар - Дан чешке књижевности
* 28. март - Дан образовања
* 16. мај - Дан националног савета
* 28. септембар - Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 4. октобар - Дан чешког језика
- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу - Дани словачких народних свечаности

Члан 11
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог
члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Члан 12
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 14. септембар
или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или 30. мај 2020. године у другом полугодишту) за
организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.),
ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке
активности, као на пример:

- одлазак у верске објекте - цркве, манастири и храмови,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате,
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и слично.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету ученика међународном сајму
образовања "Путокази" у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин
надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована.

Члан 13
У суботу, 16. новембра 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у среду, 20. новембра
2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи
према распореду од петка и у суботу 18. јануара 2020. године настава изводи према распореду часова за понедељак.

Члан 14
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану
53. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у
"Службеном гласнику РС".

________________________________

Председник Школског одбора

М.П

