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I

УВОД

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
Приликом израде Годишњег плана васпитно образовно рада школе за 2020/2021.
школску годину, полазну основу плана чине:

1.1.

Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
бр.55/2013101/2017; 27/2018 и др.закона 10/2019, 06/2020);
Закон о средњом образовању и васпитању („Сл.Гласник РС“ број
55/2013,101/2017,27/2018- др. закони и 6/2020 и 52/2021.г..)
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр.88/2017; 27/2018 и др.закона 10/2019, 27/2018 – др. закони и 6/2020.)
Правилник о календару образовно-васпитног рада за основне школе са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску
2021/2022. Годину („Сл. лист АПВ“ 23/2021) ;
Правилник о календару образовно-васпитног рада за средње школе са
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску
2021/2022. Годину („Сл. лист АПВ“ 23/2021) ;

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.46/2019,6/2020);
Правилник о наставном плану и програму наставе и учења за основно
балетско образовање и васпитање („.Сл.Гласник РС-Просветни“ број 7/2019).
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)
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.)

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
ХАЉИНА боје шљиве , дупла, комада 1
МАЈИЦА бела, кратак рукав
комада 1
ТРИКО црни , на бретеле
комада 3
ХАЉИНА роза , дупла
комада 1
АКАДЕМИК бели, мушки
комада 1
АКАДЕМИК са мрежицом
комада 1
ТРИКО црни, око врата (са мрежицом ) комада

БИБЛИОТЕКА (набављена средства)
У овој школској години Библиотека је обогаћена са следећим насловима
ПРОГОВОРИ ДА ВИДИМ КО СИ три примерка и
РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ један примерак
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ један примерак

Школске музикалије су обогаћене једном вредном збирком Габријеле Теглаши Јојкић
под називом БАЛЕТСКА КОРЕПЕТИЦИЈА ЗОЛТАНА ГАЈДОША, поклон Удружења
балетских уметника Војводине.
ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ

У школи се редовно одржавала опрема. Ту спада одржавање аудио 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
Молерско-фарбарски радови.
Реновирање крова и дела фасаде.
Замена олука и дворишту.
ЗГРАДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ
Молерско-фарбарски радови.

2.3.

АПЛИЦИРАНИ ПРОЈЕКТИ

РБ. Институција која је расписала
конкурс
1.
Скупштина Града Панчева
2.

Скупштина Града Панчева

Назив пројекта
Молерскофарбарски радови
Реновирање крова у
дворишту школе

Тражени
износ
500.000,00

СТАТУС

400.000,00

одобрено

одобрено

3.

Скупштина Града Панчева

2.4.

Реновирање дела
фасаде школе

1.200.000,00

одобрено

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)

СРЕДЊА ШКОЛА (32)
Одређено: 9
Неодређено: 23 (од тога 4 ради и у ОШ)

IV степен укупно: 7 наставника
VI степен укупно: 3 наставника
VII степен укупно: 13 наставника

IV степен укупно: 3 наставника
VI степен укупно: 9 наставника
VII степен укупно: 20 наставника

У једној школи: 21 наставник
У две школе: 2 наставника
У три школе: 0 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: 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: /
НАПОМЕНА:
*Приправници: Сузана Павловић
*Положили приправнички: Здравко
Крсмановић, Јелена Сабљић, Маријана
Танасић,Крисијан Ђуђа
* У процедури полагања испита за
лиценцу је Дина Хот Бербаков.

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:Марко Стојановић, Ана Вуковић
*Стекли лиценцу у овој школској години: Саша
Кнежевић
*Приправници: Ана Вуковић
*Положили приправнички: Милица Писић,
Исидора Бојовић

* Стекли лиценцу у овој школској
години: Владислава Марковић, Ружица
Јовановић
* Немају услов за полагање лиценце:
Неагић Александар
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
Испити за лиценцу:
Маријана Танасић(народна игра)-у процедури
Ана Вуковић(солфеђо)-у процедури
Дина Бербаков(солфеђо)-у процедури
Приправнички испит положили су:
Ана Вуковић, Сузана Павловић, Милица Писић и Исидора Бојовић
2.7.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

У складу са планом стручног усавршавања запослених БШ „Димитрије Парлић“
дел.бр.1517 од 24.08.2020. године у просторијама школе реализовани су следећи семинари
екстерног, акредитованог стручног усавршавања под називом:
1. „Израда електронског наставног материјала“
Организатор програма: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови
Сад, Булевар ослобођења 37
Област: општа питања наставе
Компетенција: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и
употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног
процеса
Кат.бр. 444, број бодова 16
Реализатори програма:

др Славица Шевкушић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања,
Београд
др Ивана Ђерић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд
2.“Како мотивисати ученике 21.века?“
Организатор програма: Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а
С3, 21220 Бечеј
Област: општа питања наставе
Компетенција: К4; П2
Кат.бр. 465, број бодова 16
Семинар је одржан онлјан 02. и 03.02.2021. године
Реализатори програма:
Александра Бакрач
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
Редовно ажурирање веб сајта школе, фејс бука, ју тјуба и
Маркетинг и веб
гугл налога - Ана Вуковић
промоција школе
рекламни плакати и флајери - наставници играчких
Промоција за упис у
предмета, корепетитори и директор
први разред основне
школе
Прослава школске славе Свети Сава
Јубилеји и прославе у
У спремању програма учествовали су сви запослени.
школи
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

Концерт Дворана Културног центра 05. Јун.
Најуспешнији ученицима и наставницима су уручене захвалнице за постигнуте резултате
на Републичком такмичењу.

Концерт испред Музеја 20. јун

Одсек народне игре је наступио на следећим наступима:
-5. јун концерт у Панчеву, одсек народне игре из Панчева (3. i 4.разред), и Одсек народне
игре из Алибунара (4.разред)
-6. јун концерт у Алибунару (наступили су други, трећи и четврти разред из Алибунара,
као и други разред народне игре из Владимировца)
-12. јун, Сабор пчелара, Девојачки бунар, наступ првог и другог разреда из Владимировца,
одсек народна игра
20. јун, Владимировац, концерт поводом сеоске славе Духови – наступ првог и другог
разреда из Владимировца
Наступ на школском такмичењу (30.03.2021.) за 3. i 4. Разред народне игре из Алибунара и
за 3.разред из Панчева, kao и на Републичком такмичењу у Маделнијануму (21. и
22.05.2021.)

ИЗВЕШТАЈ
Са снимања ТВ емисије „Прело у нашем сокаку“ на Happy телевизији
По позиву организатора ТВ емисије „Прело у нашем сокаку“, Happy телевизије и на
предлог председника стручног већа играчких предмета и директора школе, ученице другог
разреда средње школе, одсека класичан балет у класи Светлане Вучинић Стојић, Феодора
Грујић, Јелена Крсти и Миа Јовановић и ученица I1 разреда средње школе Аница Петровић
у класи колегинице Иване Пезељ, учествовале су у припреми кореографије и снимању горе
наведене емисије. Снимање је обављено 16. маја 2021. у студију Happy телевизије у Земуну.
Сценска и техничка проба била је заказана за 10 часова, а програм који се преносио
„уживо“ трајао је од 12 до 15 часова. Ученице су извеле две кратке кореографије, Pas de
quatre из балета „Бајадера“ Л. Минкуса у укупном трајању од два и по минута, између којих
је водитељ обавио кратак разговор са наставницом Светланом Вучинић Стојић, на
уобичајене теме везано за рад наше школе. Наступ наших ученица се издвајао у односу на
сам концепт емисије, која је више орјентисана ка народном стваралаштву и народној
култури, веселог и забавног карактера.
Услови за извођење балетске нумере нису били идеални, прилично клизав под,
сценографија и величина бине захтевали су прилагођавање и сналажљиост. Захтеви
организатора да ученици седе у балетским костимима током емисије, а у међувремену
одиграју захтевну класичну нумеру, без потребног загревања, такође нису били примерени,
а моје неодобравање је изазвало и непримерену реакцију једне од присутних организаторки.
Иако је наше ангажовање трајало од 10 до 15 часова, нисмо послужени чак ни кафом или
соком. Гардероба за учеснике је импровизована, без основних услова за пресвлачење и
шминкање и предвиђена за све учеснике, којих је било доста, различитог узраста и пола.
Запањујуће је било да се нико од присутних није придржавао епидемиолошких мера, од
уласка на Happy телевизију, до краја снимања.
Главна организаторка и уредница су се захвалиле на учешћу и похвално изразиле о
наступу наше школе, уз жељу да у некој од наредних емисија учествујемо са децом млађег
узраста. Мишљења сам да је учешће у овој емисији било успешно и у циљу промовисања
наше школе, али да се убудуће треба боље информисати о свим условима које извођачи
програма треба да очекују и на основу тога направи избор програма.

Наставник,реализатор и вођа пута:

Светлана Вучинић Стојић

ИЗВЕШТАЈ
World Ballet Competition – Орландо, Флорида, САД
WBC – World Ballet Competition, је једно од највећих светских балетских такмичења,
намењено професионално оријентисаним плесачима, отворено појединцима и ансамблима
свих националности. Ово такмичење обухвата такмичаре узраста од 9 до 24 године, који се
могу пријавити за такмичење у категоријама од уводне до професионалне за солисте, као и
категорије ансамбла и кореографије. Млади плесачи и професионалци из целог света
такмиче се за више од 300.000 америчких долара новчаних награда, стипендија, уговора о
раду и плесне опреме.
Рок за пријављивање био је од 15. новембра 2020. до 31. марта 2021. уз обавезну
електронску пријаву, видео снимак и уплату котизације у износу од 50 америчких долара.
Како би се одржао квалитет и престиж Светског балетског такмичења, сваки такмичар се
приказује путем Видео Аудиције, пре него што буде прихваћен да се такмичи у Орланду,
Чланови жирија су уважени балетски педагози, професионалци, директори балета, међу
којима је и Михаило Ђурић – Србија. Светско финале 2021. одржаће се од 20. до 25. јуна
2021. у Орланду, Флорида, САД.
Феодора Грујић, ученица другог разреда средње школе, одсека класичан балет, у
класи Светлане Вучинић Стојић, аплицирала је у предпрофесионалној категорији, са две
варијације са листе класичног репертоара: III варијација Одалиске из балета „Корсар“ и
женска варијација из балета „Пламен Париза“. За потребе овог такмичења видео материјал
је сниман у балетској сали Народног позоришта Београд, на чему се захваљујем шефу већа
играчких предмета Ружици Јовановић, директору Школе и директору балета Народног
позоришта Београд, који су исто и омогућили.
По аплицирању, обавештени смо путем меила да је ученица Феодора Грујић
стављена на листу чекања, због великог броја до тада пријављених играча и да ћемо о
финалном исходу бити обавештени до 30. априла 2021 године.
Сва комуникација је обављана путем меила и текла је без икаквих проблема, без
обзира на временску разлику. Сви одговори организатора су били љубазни, прецизни и
професионални. Иако се ради о циркуларном писму, издвојила бих као посебно љубазан

меил у којем нас обавештавају да „жале што због екстремно високог нивоа апликаната
овогодишњег такмичења, нема слободних места у категорији за коју смо аплицирали и
охрабрују ученицу да настави вредно да ради и аплицира у будућности“. Наводим писмо у
целости:
Dear Ms. Feodora Grujic,
Thank you for your interest in the World Ballet Competition 2021 Finals. Due to an extremely
high level of applicants for this year's competition, it is with sincere regrets that we inform you
that there are no spots available in the category you applied for. This being said, we encourage
you to continue working hard and apply in the future.
Enjoying and appreciating the beauty of dance is never a loss, but always a gain. Keep training,
reaching for your highest goals and never give up on your dreams. Once again we thank you for
your interest in the World Ballet Competition and wish you all the best in your artistic career.
Best Wishes to You,
World Ballet Competition Selection Committee
Сматрам да WBC завређује нашу пажњу по квалитету и професионализму. Уз велики
рад будућих младих талената и њихових наставника и значајна финансијска средства која
треба благовремно планирати, надам се учешћу наших ученика на неком од будућих.
Наставник класичног
балета
Светлана Вучинић
Стојић
Извештај са концерта ИО у Зрењанину
Концерт Издвојеног одељења Балетске школе „Димитрије Парлић“ у Зрењанину,
одржан је 07.06.2021.године у Културном центру у Зрењанину. На седници стручног већа
играчких предмета, договорено је да на концерту учествују ученице II-1 одељења, са три
нумере:
1. Л. Минкус „Бајадера“ - Pas de quatre, играле ученице Сара Савановић, Јелена
Крстић, Миа Јовановић и Феодора Грујић
2. Л. Минкус „Пахита“ – варијација, играла ученица Миа Јовановић
3. А. Адам „Жизела“ – варијација, играла ученица Феодора Грујић
На концерту су поред наведених тачака били приказани сви сегменти рада
Издвојеног одељења, четири разреда основне балетске школе. Посебно је задовољство било
видети рад свих наставника, кроз кореографије из области примењене гимнастике,
историјско балских игара и слободне кореографске форме. У организацији и реализацији

концерта, такође је учествовао цео колектив, што доприноси здравој радној атмосфери и
развијању тимког рада. Публика се окупила у великом броју и са задовољством испратила
програм. Концерт је завршен заједничким дефилеом свих учесника и изласком наставника
играчких предмета на позорницу, што је добра пракса и штета што се у Панчеву већ дуго
не примењује.

Наставник, вођа пута:
Светлана Вучинић Стојић
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2021. ГОДИНЕ
Балетска школа „Димирије Парлић“, Панчево
Школско такмичење Балетске школе „Димитрије Парлић“ одржано је 30. марта 2021.
године у Културном центру града Панчева, са почетком у 12:30 часова.
Такмичење је одржано уз поштовање свих епидемиолошких мера, где су
присуствовали само ученици такмичари, њихови наставници, чланови комисије и
запослени из организације такмичења.
Догађај је протекао у најбољем реду а након завршетка такмичења организовано је
снимање изведби ученика који ће се пријавити на онлајн такмичења у наредном периоду.
Ученици такмичари су били расположени и задовољни због наступа који је уследио
после дуже паузе у континуираном раду и припремама. Такмичили су се редовни ученици
основне балетске школе са одсека за класичан балет и одсека за народну игру, и редовни и
ванредни ученици средње балетске школе са одсека за класичан балет.
Републичко такмичење балетских школа Србије

Републичко такмичење балетских школа Србије одржало се 21. и 22. маја 2021.
године у позоришту Мадленианум у Земуну, Београд. На такмичењу су се представили
редовни и ванредни ученици основне и средње балетске школе из Новог Сада, Београда и
Панчева, са одсека за класичан балет, савремену игру и народну игру.
Иако је због епидемиолошке ситуације одржавање такмичења одложено школске
2019/20 године, а практичан рад ученика се знатно оштетио у смислу ремећења
континуираног рада, уз труд, залагање и подстицај наставника, такмичари су извели своје
тачке на задовољавајућем нивоу.
Ученици наше школе су рангирани на следећи начин:
ОШ класичан балет - кат. 1А: Маша Ћелап 2. награда, Кристина Вученић 3. награда,
Катарина Нишавић похвала, Наталија Каут похвала (наставник Ружица Јовановић); кат. 1Б:
Софија Блажић 1. награда (наставник Светлана Бучевац);
ОШ народна игра - кат 1А: трећи разред Панчево похвала (наставник Сузана Павловић),
трећи разред Алибунар похвала (наставник Маријана Танасић); кат. 1Б: четврти разред
Алибунар похвала (наставник Маријана Танасић)
СШ класичан балет - кат. 2: Алекса Петровић 3. награда, Аница Петровић похвала, Илија
Јованов похвала, Ленка Гавриловић 3. награда (наставник Ивана Пезељ); кат. 3: Миа
Јовановић похвала, Феодора Грујић 2. награда, Ива Пешић 1. награда (ванредни ученик);
кат. 4А: Јована Секељ похвала, Ангелина Крстановић 2. награда, Иван Ћосић 2. награда
(наставник Катарина Милинковић)
СШ савремена игра - кат. 4А: Милица Михаиловић 3. награда, Вишња Малијар 2. награда
(наставник Милица Писић)
3.2. ЈАВНИ ЧАСОВИ
Јавни часови реализовани су у последњој недељи јуна 2021. 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.
3.3. ГОДИШЊИ КОЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ
ИЗВЕШТАЈ СА ГОДИШЊЕГ КОНЦЕРТА ШКОЛЕ, 5.6.2021.
Центар за културу Панчево

Годишњи концерт школе, одржан је уз поштовање и у складу са мерама услед
епидемиолшке ситуације.
Концерт је започет поделом диплома награђеним ученицима и наставницима са
Републичког такмичења ове године. Уз директора школе концерт је отворила и већница за
образовање Госпођа Татјана Божић која се обратила речима подршке школи и
задовољством, како за већ оставрене планове и резултате, тако и за неке предстојеће.
На концерту, публици су се представили сви ученици школе, почев од балетског
Забавишта, Предшколског балета, Основне и Средње школе, такође и ученици са свих
одсека школе:класичан балет, савремена игра и народна игра.
Концерт се састојао из два блока и 30 тачака тј. кореографија, први су чинили
Предколци и Основна школа, а други Средња школа.

IV

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ

ИЗВЕШТАЈ О бројном стању и успеху ученика
основне и средње школе, школске 2020/21
ОШ

место

разред
I1

Панчево

Одсек и
број
уписаних
ученика
класичан
балет
Уписано
12 учен.,
Завршило
6 ученика

Одељенски
старешина

ОСНОВНА ШКОЛА
Бројно стање и успех ученика и одељења
Школска 2020/21.г.

Малијар
Александра
(замена
Јелена
Ђокић)

-Уписано 12 ученика. Исписано 4 ученика, 2 ученика прешла на ванредно
школовање. Завршило разред 6 ученика.
-Исписани ученици: Марина Вуковић, Михајло Вуковић, Сара Николовски
и Ена Макленов.
-Ученица Ива Бурсаћ и Јелисавета Срдић прешле на ванредно
школовање.
-Успех ученика:

Лана Бонеси
Лара Драгуша
Јана Илин
Сташа Кривокућа
Јана Станишић
Екатарина Черепанова

I2

Панчево

класичан
балет
Уписано 9
учен.,

Каја
Крајиновић
Сакан
(замена
Наташа
Станић)

Уписано 9 ученика. Исписана 2 ученика. Завршило разред 7 ученика.
-Маша Милановнић напустила школу, констатовано на V Наставничком
већу, 07.04.2021.
-Вук Рајковић –исписан 22.12.2020.
-Успех ученика:
Петра Бабић
добар
Ива Вељковић
Истиче се
Сара Вемић
добар
Хана Јовановић
задовољава
Андреа Митић
Добар
Анђелија Рајковић
Добар
Јована Тисевски
добар

Чупић
Анета

Уписано 14 ученика. Исписано 4 ученика.
Обнавља разред -1 ученица.Завршило разред 9 ученика.
-Анђелија Чокић – обнавља разред
-Исписани ученици: Лира Пиндовић, Николина Станков, Јована Чобанов и
Борис Ћилерђић
Успех ученика:
Оливера Будишин
Истиче се
Невена Влатковић
Истиче се
Леона Вуков
Истиче се
Хелена Зимоња
Истиче се
Ана Кнежевић
Истиче се
Инес Николић
Истиче се
Мања Рацков
Истиче се
Анђелија Станојевић
Истиче се
Нина Тапавички
Истиче се

Сузана
Павловић

-Уписано 16 ученика. Исписано 3 ученика. Завршило разред 13 ученика.
-Исписани: Кристина Петровић, Адријан Баба и Никола Кнежевић
-Успех ученика:
Станојевић Јана
Истиче се
Крнета Елизабета
Истиче се
Живановић Ива
Истиче се
Крачун Тијана
Истиче се
Милетић Дуња
Истиче се
Крунић Јана
Истиче се
Марковић Катарина
Истиче се
Недељковић Иван
Истиче се
Живку Аурора
Истиче се
Пенцу Ребека
Истиче се
Грчевски Миљан
Истиче се
Стричевић Тијана
Истиче се
Шорђан Бујанка
Истиче се

Завршило
7
ученика.

I3

Зрењани
н

класичан
балет

Уписано
14,
Завршило
9 ученика

I4

Владимировац

народна
игра

Уписано
16,
завршило
13 учен.

Истиче се
Истиче се
Добар
Истиче се
Истиче се
Истиче се

II 1

Панчево

класичан
балет

Владислава
Марковић

Уписано 9
ученика.

-Уписано 9 ученика. Исписано 4 ученика. Завршило разред 5 ученика.
Просек одељења-одличан (5,00).
Успех ученика: одличних -5;
-Исписани: Аћимовић Анђела, Познатов Јана(дел.бр.1034/09.06. 2021. ),
Несторов Ленка (дел.бр.1197/17.06.) и Селими Марија.
Репак Нађа
Дамњановић Дуња
Темелковски Фрида
Митић Соња
Маџаревић Мина

Завршило
5
ученика.

- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)

Похвала Наставничког већа: 5 ученика

II 2

Панчево

класичан
балет

Владислава
Марковић

Уписано 9
ученика,
Завршило
7 учен.

-Уписано 9 ученика. Исписано 2 ученика. Завршило разред 7 ученица.
Просек одељења-одличан (4,50).
Успех ученика: одличних – 4 и врлодобрих – 3;
Исписане: Јасика Анђелија и Вукадиновић Наталија.
Анђелевски Јана
- врло добар (4,00)
Ђурђев Николина
- одличан (5,00)
Кнежевић Искра

- врлодобар (4,00)

Петров Јелена
Обрађан Уна

- одличан (4,50)
- одличан (5,00)

Ранков Милица

- одличан (5,00)

Стојановић Ленка

- врлодобар (4,00)

Похвала Одељенског већа: 1 ученик
Похвала Наставничког већа: 3 ученик
II 3

Зрењани
н

класичан
балет

Дина
Бербаков

Уписано
9,
Завршило
8 ученика

Уписано 9 ученика Исписан 1 ученик. Завршило разред 8 ученика.
Успех ученика: одличних –8
Исписана : Сара Текассала 24.06.2021.
Просек одељења 4,94
Јана Гут
-одличан ( 5,00)
Ана Делић
- одличан (5,00 )
Миа Доминик
- одличан (5,00)
Ана Дурсун
- одличан (5,00)
Исидора Ненин
- одличан (4,50)
Јована Огњеновић - одличан (5,00
Мина Палатинуш - одличан (5,00)
Сара Тешић
- одличан (5,00)
Похвала Одељенског већа: 1 ученик

II4/
Комби.
Одеље.

Алибунар

класичан
балет

Уписано
5,
Завршило
2 ученика

Дрљан
Ђорђе

Похвала Наставничког већа: 7 ученика
Уписано 5 ученика. Исписано 3 ученика. Завршило разред 2 ученика.
Успех ученика: одличних – 1 и врлодобрих -1.
Просек одељења врлодобар (4,37)

-Исписани ученици: Негру Надиа( дел.бр. 624/20.04.2021. због
пресељења); Анда Бораћ и Милица Секулић (нису приступили
год.испиту ни у августовском року, констатовано да су напустили школу
на 10.седници Наст.већа 27.08.2021.)
Успех ученика:

Анастасија Кнежевић

- одличан (5.00)

Јелена Константиновић - врлодобар (3,50)

II5

Алибунар

народна
игра

Маријана
Танасић

Уписано
10,
Завршило
8 ученика

Похвала Наставничког већа: 1 ученик
Уписано 10 ученика. Исписано2 ученика. Завршило разред 8 ученика.
Успех ученика: одличних – 4 и врлодобрих – 4 ученика.
Просек одељења- одличан (4,50)
-Исписани: Даниловић Драгана и Првуловић Ђурица
Успех ученика:
Бањаш Батиста
- врлодобар (4,00)
Бањаш Биљана
- одличан (5,00)
Даниловић Јована

- врлодобар (4,00)

Кремић Наташа
- врлодобар (4,00)
Масловарић Кристина - одличан (5,00)

II 6

Владими
ровац

народна
игра

Сузана
Павловић

Уписано
14,
Завршило
14
ученика

Првуловић Денис
Станојевић Теодора

- врлодобар ( 4,00)
- одличан (5,00)

Стефан Милица

- одличан (5,00)

Похвала Наставничког већа: 4 ученика
Уписано 14 ученика. Завршило разред 14 ученика.
Успех ученика: одличних -12 и врлодобрих – 2 ученика.
Бунда Матеи
- одличан (5,00)
Васиљевић Вања
Величковић Милена
Величковић Милица
Гоља Елеонора
Живановић Ивона

- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- врлодобар (4,00)

Кишереу Анастасија

- врлодобар (4,00)

Матковић Сара
Милетић Тијана

- одличан (5,00)
- одличан (5,00)

Милосављевић Марија - одличан (5,00)

III1

Панчево

класичан
балет

Јовановић
Ружица

Уписано
9,
Завршило
7 ученица

III2

Зрењани
н

класичан
балет

Петровић Катарина

- одличан (5,00)

Раду Милица

- одличан (5,00)

Стојсављевић Кристина - одличан (5,00)
Суса Габријела
- одличан (5,00)
Похвала Наставничког већа: 12 ученика
Уписано 9 ученика. Завршило разред 7 ученица.
Обнавља разред – 2 ученице.
Успех ученика: одличних -6 и врлодобрих – 1 ученик
Коруновски Андреа - обнавља разред због млађег узраста
Вукадиновић Даница - обнавља разред због млађег узраста
Филиповић Ленка
- одличан 4,67
Маша Ћелап
- одличан 5,00
Кристина Вученић
- одличан 5,00
Катарина Нишавић
-одличан 5,00
Наталија Каут
- одличан 5,00
Васиљевић Јана
-врлодобар 4,00
Нистор Елена
-одличан 4,67

Бранислава
Бошњак

Похвала Одељенског већа: 2 ученика
Похвала Наставничког већа: 4 ученика
Уписано 8 ученика. Исписано 2 ученика. Обнавља разред – 1 ученица.
Завршило разред 5 ученика. Просек одељења- одличан (4,59).
Успех ученика: одличних -3 и врлодобрих – 2 ученика

Исписана Теодора Зимоња(дел.бр. 503/01.04.2021) и Невена Кесић.
Обнавља разред: Анђела Миљановић
-Успех ученика:
Марија Башовић
- врлодобар (4,33)
Милица Башовић
- одличан (4,66)
Ена Влаисављевић
- одличан (5,00)
Јасмина Живојиновић - врлодобар (4,00)
Милица Пејић
- одличан (5,00)
Похвала Одељенског већа: 1 ученика
Похвала Наставничког већа: 2 ученика

уписано
8,
Завршило
5 ученика

III3
Комби.
Одеље.

Зрењани
н

класичан
балет

Сабљић
Јелена

Уписано
8,
завршило
3 ученика

Уписано 8 ученика Исписано 5 ученика. Завршило разред 3 ученика.
Успех ученика: одличних – 3 ученика.
Просек одељења- одличан (5,00)
Исписани: Милица Ђукић, Катарина Крстић, Милица Мартиновић,
Сташа Мартиновић и Нина Чеман
-Успех ученика:
Мина Ликић
- одличан (5,00)
Даница Марков - одличан (5,00)
Јелена Пиперски - одличан (5,00)
Похвала Наставничког већа:3 ученика

III4/
Комби.
Одеље.

Панчево

народна
игра

Љубиша
Николић

Уписано 5 ученика. Исписано 2 ученика. Завршило разред 3
ученика.Успех ученика: одличних – 3 ученика.
Просек одељења одличан (5,00)
-Напустила школу: Марија Гаврић;
-Николина Манојловић није приступила полагању год.испита у јунском и
августовском року, констатовано на 10.седници Наст.већа 27.08.2021. да
је напустила школу.
-Успех ученика:
Марија Дани
- одличан (5,00)
Стефана Деспотовић - одличан (5,00)
Милица Стојшић
- одличан (5,00)
Похвала Наставничког већа: 3 ученика

Маријана
Танасић

-Уписано 11 ученика. Исписано 2 ученика. Завршило разред 9
ученика.Успех ученика: одличних – 9 ученика.
Просек одељења одличан (5,00)
-Исписана Стингу Моника и Милица Првуловић
-Успех ученика:
Берђан Драгана
- одличан (5,00)
Бугарин Анастасија
- одличан (5,00)

Уписано
5,
Завршило
3 ученика

III5

Алибунар

народна
игра
Уписано
11,
Завршило
9 ученика

Војновић Дуња
Горшески Вишња
Горшески Нађа
Деспотоски Теодора

- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)
- одличан (5,00)

Калезић Теодора

- одличан (5,00)

Менгер Стефан
- одличан (5,00)
Првуловић Александра- одличан (5,00)

IV 1

Панчево

Класичан
балет
7

Бучевац
Светлана

Похвала Наставничког већа: 9 ученика
Уписано 7 ученица. Завршило 4 ученика:
- Успех ученика:одличних -4; просек одељења – одличан (4,81)
Успех ученика:
- Софија Блажић
- одличан (5,00);
Анастасија Алеха Јованов -одличан (4,50)
Чечарић Милица-одличан (4,75);
Драгосавац Николина
- одличан (5,00)

- Лукић Лана и Лукић Анастасија – напустиле школу
-Влајковић Наталија – молбом родитеља преведена у балетску школу
„Лујо Давичо“ у Београду,05.02.2021.

IV 2

Зрењанин

Класичан
балет

Сабљић
Јелена

Похвала Наставничког већа: Софија Блажић и Драгосавац Николина
Уписано 6. Завршило 3 ученика.
Успех ученика: одличних -2, врлодобрих -1,
просек одељења одличан (4,67)
Досковић Маша –одличан (5,00),
Ангелина Хорват – врлодобар(4,40);
Јана Огњеновић- одличан (4,60)
Обнављају разред, због млађег узраста – 3 ученице:
Досковић Нина, Крчмаров Ива и Попов Олга.

IV 3

ИО
Алибунар

Класичан
балет

Дрљан
Ђорђе

IV 4

Панчево

Народна
игра

Николић
Љубиша

Уписано 3 ученика. Обнављају разред 3 ученика:
Маријана Јованов, Дуња Љевнајић и Милица Станишковић
Уписано 2 ученика.
Успех одељења: врлодобрих – 1,просек одељења врлодобар (4,00)
Завршила разред ученица Костић Гордана - врлодобар(4,00)
Напустила школу – Кривокућа Магдалена –

IV 5

Алибунар

Народна
игра
Уписано

Здравко
Крсмановић

Уписано 8 ученика. Завршило 4 ученика;
Исписано 2 ученика: (Јована Раденковић и Милица Раденковић)
Успех одељења: одличних -3 и врлодобрих -1 ученик,
Анђела Дадић -одличан (5,00),
Мануел Олар - одличан (5,00);
Габријела Првуловић –одличан (4,75),
Вероника Шукља - врлодобар (4,25)
Обнављају разред -2 ученика (Андреа Ђуђа,дел.бр.962/01.06.2021. и
Стефан Собин, дел.бр. 961/01.06.2021.),
Похвала наставничког већа – Анђела Дадић

Средња школа:
разред

I-1

Одељенски
старешина

Пезељ
Ивана

шк.2020/21.

Број
уписаних
ученика

СРЕДЊА ШКОЛА 2020/21.

7
редовних
и2
ванреднa
ученика;

-Уписано 7 редовних ученика и 2 ванредна ученика;
- Исписана 1 редовна ученица. Искључена 1 редовна ученица.
- Завршило разред 7 ученика (5 редовних и 2 ванредна ученика).

БРОЈНО СТАЊЕ, ИСПИСАНИ УЧЕНИЦИ, УСПЕХ УЧЕНИКА

Редовни ученици -Успех ученика: одличних –2 и три ученика су млађи узраст.
-Млађи узраст, похађају основну школу (преведени ученици) су Гавриловић
Ленка, Aлекса Петровић, Инес Марија Богдановић, позитивно оцењени из
играчких предмета.
- Илија Јованов – одличан (5,00)
-Aница Петровић – одличан (5,00)
-Маја Поповић- исписана молбом родитеља(дел.бр.555 од 09.04.2021.) због
пресељења у Београд.
-Анастасија Раковачки – На предлог Одељенског већа и једногласном
одлуком Наставничког већа (дел.бр.VIII Наставничког већа бр.
1421/24.06.2021.) ученица је ИСКЉУЧЕНА из школе. Ученица је неоцењена,
није приступила полагању годишњих испита, има 438 неоправданих
изостанака, оцена из владања –довољан (2),
-Похвала одељенског старешине за Гавриловић Ленку иAлексу Петровић,

-Похвала Наставничког већа Илија Јованов и Aница Петровић

II 1

Вучинић
Светлана

4редовна
ученика
+2
ванредна
ученика

ВАНРЕДНИ ученици – Успех ученика: врлодобрих - 2
-Тамара Јаковљевић, ванредан ученик - врло добар (3,91).
(ученица похађа други разред савремене игре као редован ученик; ученица је
положила све предвиђене годишње испите за одсек класичан балет у статусу
ванредног ученика, оцене су закључене на Одељенском већу 31.03.2021.–
-Ирина Бубања- ванредан ученик –врлодобар (4,25)
-Уписано 4 редовна ученика и 2 ванредна ученика; Сви су завршили разред.
- Редовни ученици: Завршило разред 4 . Успех ученика: одличних -4,
-Просек одељења одличан (4,88)
Редовни ученици:
-Сара Савановић - одличан (4,64)
-Феодора Грујић - одличан ( 5,00)
-Крстић Јелена
- одличан (5,00)
-Миа Јовановић
- одличан (4,86)
Похвала директора – Феодора Грујућ
Похвала Одељенског већа: 2 ученика, Похвала Наставничког већа:2 ученика
Ванредни ученици:Успех ученика:
-Тамара Јаковљевић -ванредан ученик –врлодобар (4,08)
- Ива Пешић
- ванредан ученик –одличан (4,69)

II 2

Ристић
Теодора

Уписано
6

-Уписано 6 редовних ученика.
- Завршило разред 6 ученика. Успех ученика: одличних -2 и врлодобрих -4.
Просек одељења: врлодобар (4,26)
Милица Исаков
Тамара Јаковљевић
Ива Поповић
Лола Филиповић
Анастасија Петровић
Анђела Петровић

III 1

Мирослав
Тодоровић

Уписано
5 ученика
Завршило
5 ученика

III 2

Мирослав
Тодоровић

3+ 1
ванредни
ученик

IV 1

Николић
Дијана

Уписано
3 ученика
Завршило
3 ученика

- врлодобар (4,23)
- одличан (4,54)
- врлодобар (4,46)
- одличан (4,77)
-врлодобар (3,54)
- врлодобар (4,00)
Похвала Одељенског већа: 2 ученика
-Уписано 5 редовних ученика.
- Завршило разред 5 ученика. Успех ученика: одличних -5
-Ћосић Иван
– одличан (5,00)
-Ања Јованоски – одличан (4,67)
- Јована Перић – одличан ( 4,87)
- Јована Секељ- паралелан ђак Техничке школе „23.мај“ у Панчеву (други
разред). Играчки предмети (без општеобразовних) – одличан (4,92)
-Ангелина Крстановић паралелан ђак Гимназије (други разред).Играчки
предмети (без општеобразовних) – одличан (5,00)
Похвала Одељенског већа: 3 ученика
Похвала Наставничког већа: 2 ученика
-Уписано 3 редовна ученика и 1 ванредан ученик; Сви су завршили разред.
- Редовни ученици: Завршило разред 3 ученика. Успех ученика: одличних -3
Просек одељења: одличан (4,83)
-Вишња Малијар
- одличан (4,86)
-Милица Михаиловић - одличан (4,93)
-Митровић Невена
- одличан ( 4,71)
-Ванредан ученик – успех ученика:
Ћосић Иван – одличан (4,92)
Похвала Одељенског већа: 3 ученика
На почетку школске године уписане три ученице. Све три су завршиле са
одличним успехом
Анастасија Јоцев-oдличан 5.00
Марина Мучалов-одличан 4.60

Ванеса Игњатовић-одличан 4.80; Ванеса је, због повреде ноге, испите
полагала на основу Одлуке Наставничког већа о прилагођеном плану полагања
матурског испита.
Одељенски старешина похваљује све три ученице за одличан успех и
примерно владање.

IV 2

Николић
Дијана

Уписано
6 ученика
Завршило
5 ученика

-Похвала Наставничког већа – 3 ученице
На почетку школске године уписано шест ученица. Једна ученица прешла
на ванредно школовање.
Успех ученика: завршило 5 ученика; одличних -4 и добар -1 ученик
-Миона Миоков – одличан (4,71) упоредо похађала и гимназију;
-Маријета Латковић-одличан (4.86)
-Маја Милосављевић-добар (2.50); Маја има задовољавајуће владање и
оцену 2 из владања због неоправданих изостанака.
-Николета Димитријевић-одличан (4.50) Николети је фалила једна оцена за
одличан успех па је одељенско веће, а уз сагласног предметног наставника,
донело одлуку да оцена из репертоара савремене игре буде подигнута са 4 на 5
како би ученица ову годину завршила одличним успехом.
-Ана Симовић-одличан (4.50) Ана је у првом полугодишту имала врлодобро
владање због неизвршавања ученичких обавеза, након тога са њом је вођен
појачан васпитни рад па је ученица у другом полугодишту поправила владање
на примерно.
- У току школске године, ученица Милица Михаиловић, је прешла на
ванредно школовање и у току ове шк.године није завршила разред.
Похвала Наставничког већа - Миона Миоков

ИЗВЕШТАЈ о бројном стању и УСПЕХУ УЧЕНИКА школске 2020/21.године
ОСНОВНА ШКОЛА: Бројно стање ученика на почетку и крају школске 2020/21.г.
ОСНОВНА
ШКОЛА
и
разред

место

Одсек смер

Одељенски
старешина

I1

Панчево

класичан
балет

Малијар
Александра
(замена Јелена
Ђокић)
Каја
КрајиновићСакан
(замена Наташа
Станић)
Чупић Анета

Број
уписани
х
ученика

12

Исписани,
Напустили
школу

Обнављају
разред или су
прешли на
ванредно
школовање

Завршили
разред

4 2 ученика су

6

2

7

прешла на
ванредно
школовање
-

I2

Панчево

класичан
балет

I3

Зрењани
н

класичан
балет

4 -

5

Панчево

Владислава
Марковић
Владислава
Марковић

9

II 2

народна
игра
класичан
балет
класичан
балет

Сузана Павловић

II 1

Владимировац
Панчево

9

2 -

7

II 3

Зрењани
н

класичан
балет

Дина Бербаков

9

1 -

8

I4

9

14

4 1 ученик

16

3

обнавља
разред
-

9
13

II4/
Комби.
Одеље.
II5

Алибунар

класичан
балет

Дрљан Ђорђе

Алибунар

народна
игра

II 6

Владими
ровац

III1

Панчево

5

3 -

2

Маријана Танасић

10

2 -

8

народна
игра

Сузана Павловић

14

- -

14

класичан
балет

Јовановић Ружица

9

- 2 ученика

7

обнављају
разред
1 обнавља
разред

III2

Зрењани
н

класичан
балет

Бранислава
Бошњак

8

2

III3
Комбин
Одеље.
III4/
Комби.
Одеље.

Зрењани
н

класичан
балет

Сабљић Јелена

8

5 -

3

Панчево

народна
игра

Љубиша Николић

5

2 -

3

III5

Алибунар

народна
игра

Маријана Танасић

11

2 -

9

IV 1

Панчево

Класичан
балет

Бучевац Светлана

7

2 1 ученица

4

Зрењанин

Класичан
балет

Сабљић Јелена

6

-

3

ИО
Алибунар

Класичан
балет

Дрљан Ђорђе

3

-

Панчево

Народна
игра
Народна
игра
Уписано

Николић Љубиша

2

1

Здравко
Крсмановић

8

2 2 ученика

IV 2
комбин.
одељ,
IV 3
Комбин
одељ.
IV 4
комб.од
IV 5

Алибунар

УКУП
НО

174

5

прешла у другу
школу
3 ученика
обнављају
разред
3 ученика
обнављају
разред
-

--1
4

обнављају
разред

41 15

118

ОСНОВНА ШКОЛА: Бројно стање ученика и остварен општи успех на
крају школске 2020/21.г.
ОСНОВНА
ШКОЛА

место

Одсек смер

Одељенски
старешина

I1

Панчево

класичан
балет

I2

Панчево

класичан
балет

Малијар
Александра
(замена Јелена
Ђокић)
Каја
КрајиновићСакан

Описно
оцењивање

Одличан
успех

Врло
добар
успех

Завршили
разред

разред

6

--

--

6

7

--

--

7

I3

II 1

Зрењани
н
Владимировац
Панчево

II 2

Панчево

II 3

Зрењани
н

класичан
балет

Дина Бербаков

-

8

-

8

II4/
Комби.
Одеље.
II5

Алибунар

класичан
балет

Дрљан Ђорђе

-

1

1

2

Алибунар

народна
игра

Маријана Танасић

-

4

4

8

II 6

Владими
ровац

народна
игра

Сузана Павловић

-

12

2

14

III1

Панчево

класичан
балет

Јовановић Ружица

-

6

1

7

III2

Зрењани
н

класичан
балет

Бранислава
Бошњак

-

3

2

5

III3
Комбин
Одеље.
III4/
Комби.
Одеље.

Зрењани
н

класичан
балет

Сабљић Јелена

-

3

-

3

Панчево

народна
игра

Љубиша Николић

-

3

-

3

III5

Алибунар

народна
игра

Маријана Танасић

-

9

-

9

IV 1

Панчево

Бучевац Светлана

-

4

-

4

IV 2
комбин.
одељ.
IV 3
комбин.
одељ,
IV 4
комб.од
IV 5

Зрењанин

Класичан
балет7
Класичан
балет

Сабљић Јелена

-

2

1

3

ИО
Алибунар

Класичан
балет

Дрљан Ђорђе

-

-

-

-

Панчево

Народна
игра
Народна
игра
Уписано
-

Николић Љубиша

-

-

1

1

Здравко Крсмановић

-

3

1

4

35

67

16

118

I4

УКУП
НО

Алибунар

класичан
балет
народна
игра
класичан
балет
класичан
балет

(замена Наташа
Станић)
Чупић Анета
Сузана Павловић
Владислава
Марковић
Владислава
Марковић

-

9

--

--

9

13

--

--

13

-

5

-

5

-

4

3

7

Средња школа: Бројно стање ученика и остварен општи успех на крају
шк.2020/21.г. - РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

Одељенски
старешина

Број уписа-

Исписани ученици

Одличан
успех

них
ученика
I-1

Пезељ
Ивана

7

2

Врлодобар
успех

2

Добар
успех

Млађи
узраст

Завршило
разред

-

3

5

(једна ученица
исписана,
друга искључена )

II 1

Вучинић
Светлана

4

II 2

Ристић
Теодора

6

III 1

Мирослав
Тодоровић

5

III 2

Мирослав
Тодоровић

3

IV 1

Николић
Дијана

3

IV 2

Николић
Дијана

6

4

-

-

-

4

-

2

4

-

-

6

-

3

-

-

2

5

3

-

-

-

3

-

-

1 ученица

4

-

1

21

4

1

3

-

3

5

прешла на ванредно
школовање

34

3

5

УКУПНО

Средња школа: Бројно стање ученика и остварен општи успех на крају
шк.2020/21.г. – ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

31

Одељенски
старешина

Број уписаних
ученика

Одличан
успех

Врло-добар
успех

Завршило
разред

I-1

Пезељ Ивана

2

-

2

2

II 1

Вучинић
Светлана

2

1

1

2

III 2

Мирослав
Тодоровић

1

1

-

1

IV 2

Николић
Дијана

1

-

-

--

6

2

3

5

УКУПНО

4.2. РЕАЛИЗАЦИЈА РЕДОВНЕ, ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ
НАСТАВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
РЕДОВНА
НАСТАВА
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Одсек
КЛАСИЧАН
БАЛЕТ
Број одељења
Број недеља
Фонд часова
Класичан балет
Примењена
гимнастика
Солфеђо

РАЗРЕДИ
I

II

III

IV

I – IV

3
36
годишње /
свега
350 /1050
70 / 210

4
36
годишње /
свега
350 / 1400
70 / 280

3
36
годишње /
свега
350 / 1050
70 / 210

3
34
годишње /
свега
352 / 1056
/

13
36
годишње /
свега
1402 / 4556
210/ 700

/

/

70 / 210

64 / 192

134 / 402

Историјско балске
игре
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Одсек
НАРОДНА ИГРА
Број одељења
Број недеља
Фонд часова
Народна игра
Основи игре
Народно певање са
солфеђом
ИЗБОРНИ
ПРЕДМЕТИ
Број недеља
Фонд часова
Репертоар
класичног балета
Савремена игра

/

/

/

64 / 192

64 / 192

I

II

III

IV

I – IV

1
36
годишње /
свега
70 / 70
70 / 70
/

2
36
годишње /
свега
70 / 140
70 / 140
/

2
36
годишње /
свега
140 / 280
70 / 140
70 / 140

2
34
годишње /
свега
128 / 256
64 / 128
64 / 128

7
36
годишње /
свега
408 / 746
274 / 478
134 / 268

I

II

III

IV

I – IV

/
/

/
/

/
/

/

/

/

34
годишње /
свега
64 / 128

/

/

/

/

/

34
годишње /
свега
64 / 128
2 групе
64 / 128
2 група
64 / 192

Сценско народне
/
игре
Реализован фонд часова у шк.2020/21.
одсек:
настава
Класичан балет
5850
Народна игра
1492
изборни предмети
448
УКУПНО
7790

корепетиција
4748
1049
448
6245

Свега
10598
2541
896
14035

Реализован фонд часова у шк.2020/21– припремна настава:
ОДЕЉЕЊА
НАСТАВНИ
Млађа група
Старија група
ПРЕДМЕТ
ПРИПРЕМНИ
РАЗРЕДИ
2
3
Број одељења
36
36
Број недеља
годишње / свега
годишње / свега
Фонд часова
Припремна настава
70 / 140
140 / 420

укупно

5
36
годишње / свега
210 / 560

64/128
64 / 192

СРЕДЊА ШКОЛА
РЕДОВНА НАСТАВА
НАСТАВНИ
СТРУЧНИ Одсек
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
Број одељења
Број недеља
Фонд часова
Класичан балет-глав.
предмет
Репертоар класичног
балета
Дуетна игра
Савремена игра
Сценско народне игре
Историја игре
Глума и вокал
НАСТАВНИ
СТРУЧНИ одсек
САВРЕМЕНА ИГРА
Број одељења
Број недеља
Фонд часова
Савремена игра,
гл.предмет
Репертоар савремене
игре
Класичан балет
Сценско народне игре*
Модерна подршка
Историја игре*
Глума и вокал*
Игре ХХ века
ОПШТА НАСТАВА
Број одељења

РАЗРЕДИ
III

IV

I – IV

1
32
год. / свега

420/420

1
35
год. /
свега
420/420

384/384

4
35
годишње /
свега
1644

105/105

105/105

140/140

128/128

478

/
140/140
105/105
/
/
I

70/70
140/140
105/105
/
/
II

70/70
70/70
105/105
70/70
70/70
III

64/64
64/64
64/64
64/64
64/64
IV

204
414
379
134
134
I – IV

/
/
/

1
35
год. / свега

/

350/350

1
35
год. /
свега
350/350

1
32
годишње /
свега
320/320

3
35
годишње /
свега
1020

/

70/70

140/140

128/128

338

/
/
/
/
/
/
I
1

280/280
са клас
/
/
/
/
II
1

210/210
/
70/70
са клас.
са клас
/
III
1

192/192
/
64/64
са клас.
са клас
/
IV
1

682
/
134
/
/
/
I – IV
4

I

II

1
35
годишње /
свега
420/420

1
35
год. / свега

Број недеља
Фонд часова
Српски језик и
књижевност
Француски језик
Енглески језик
Историја са ист. култ. и
цив.
Биологија
Рачунарство и
информатика
Социологија
Психологија
Филозофија
Грађанско васпитање
ФАКУЛТАТИВНИ
ПРЕДМЕТИ
Број група
Број недеља
Фонд часова
Математика
Клавир (12+10
ученика)
Игре ХХ века (3.и
4.раз.клас.)
одсек:
Класичан балет
Савремена игра
Општа настава
Факултативни предмети
УКУПНО

Број одељења
Број недеља
Фонд часова
ДОДАТНИ РАД
Интерни часови
Јавни часови
Концерти

35
годишње /
свега
105/105

35
год. / свега
105/105

35
год. /
свега
105/105

32
годишње /
свега
96/96

35
годишње /
свега
411

70/70
70/70
70/70

70/70
70/70
35/35

70/70
70/70
35/35

64/64
64/64
32/32

274
274
172

70/70
70/70

/
70/70

/
70/70

/
64/64

70
274

/
/
/
35/35
I

70/70
/
/
35/35
II

/
70/70
/
35/35
III

/
/
64/64
32/32
IV

70
70
64
137
I – IV

1
35
годишње /
свега
105/105
70/ 840

1
35
год. / свега

1
35
год./свега

105/105
70 /700

/
/

1
32
годишње /
свега
/
/

4
35
годишње /
свега
210
1540

/

/

настава

70/70

корепетиција
3387
2174
1816
1820
9197

70

Свега
3119
2174
/
/
5293

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
I
II
III
1
2
2
35
35
35
годишње / свега
годишње /
годишње / свега
свега
70/ 140
70 / 140
70 / 140
/
/
/
2
2
2
1
1
1

6506
4348
1816
1820
14490

IV
2
32
годишње / свега
64/128
2
1

4.3. ЕВИДЕНЦИЈА ОДРЖАНИХ ИСПИТА
ШКОЛСКА 2020/2021.
Редовни ученици основна школа
*ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 3628 /08.12.2020. укупно 17 ученика је полагало испит из класичног балета, главног
предмтета
2. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе, одсека за
класичан балет, издвојено одељење у Зрењанину
Дел.бр. 3629 / 08.12.2020. укупно 14 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. 3630 / 08.12.2020. укупно 16 ученика је полагало испит из народне игре, 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. 92 / 22.01.2021. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
2. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 194 / 09.02.2021. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
3. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 195 / 09.02.2021. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
4. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 359 / 08.03.2021. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
5. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 106 / 25.01.2021. укупно 3 ученика је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК*

1.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека
за народну игру, издвојеног одељења у Владимировцу
Дел.бр. 938 / 01.06.2021. укупно 1 ученик је полагао испит из народног певања са солфеђом
2. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека
за народну игру, издвојеног одељења у Алибунару
Дел.бр. 939 / 01.06.2021. укупно 6 ученика је полагало по 3 испита
3. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека
за народну игру, издвојеног одељења у Алибунару
Дел.бр. 937 / 01.06.2021. укупно 3 ученика није приступило испиту
4. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека
за класичан балет, издвојеног одељења у Зрењанину
Дел.бр. 918 / 31.05.2021. укупно 3 ученика је полагало по 5 испита
5. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
народну игру, издвојеног одељења у Владимировцу
Дел.бр. 1143 / 16.06.2021. укупно 15ученика је полагало испит из народне игре
6. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда основне школе,одсека за
народну игру, издвојеног одељења у Владимировцу
Дел.бр. 1130 / 16.06.2021. укупно 14 ученика је полагало испит из народне игре
7. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда основне школе,одсека за
народну игру, издвојеног одељења у Алибунару
Дел.бр. 1186/ 17.06.2021. укупно 9 ученика је полагало испит из народне игре
8. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда основне школе,одсека за
народну игру, издвојеног одељења у Алибунару
Дел.бр. 1214/ 18.06.2021. укупно 10 ученика је полагало испите из народне игре и народног
певања са солфеђом
9. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, издвојеног одељења у Алибунару
Дел.бр. 1214/ 18.06.2021. укупно 4 ученика је полагало испит из класичног балета
10. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда основне школе,одсека
за класичан балет, из Панчева
Дел.бр. 1235/ 18.06.2021. укупно 12 ученика је полагало испит из класичног балета
11. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда основне школе,одсека
за народну игру, издвојеног одељења у Владимировцу
Дел.бр. 1330/ 22.06.2021. укупно 5 ученика је полагало по 2 испита
12. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Панчева
Дел.бр. 1234/ 18.06.2021. укупно 12 ученика је полагало испит из класичног балета
13. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда основне школе,одсека
за класичан балет, издвојеног одељења у Зрењанину
Дел.бр. 1374/ 24.06.2021. укупно 12 ученика је полагало испит из класичног балета
14. Записник о полагању годишњих испита ученика друго разреда основне школе,одсека за
класичан балет, издвојеног одељења у Зрењанину
Дел.бр. 1406/ 17.06.2021. укупно 13 ученика је полагало испит из класичног балета
15. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда основне школе,одсека
за класичан балет, из Панчева
Дел.бр. 1179/ 17.06.2021. укупно 7 ученика је полагало испит из класичног балета

Редовни ученици средња школа
*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда средње школе, одсека
за савремену игру, у Панчеву
Дел.бр. 887 / 25.05.2021. укупно 5 ученика са одсека за савремену игру је полагало по 3
испита
2.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда средње школе, одсека
за класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 884 / 25.05.2021. укупно 3 ученика са одсека за класичан балет је полагало по 4
испита
3.Записник о полагању разредног испита
Дел.бр. 985 / 02.06.2021. једна ученица полагала је 1 испит
4.Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда средње школе, одсека
за класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 917 / 29.05.2021. укупно 6 ученика са одсека за класичан балет је полагало по 4
испита, с тим што 2 ученице нису приступиле испитима
5.Записник о полагању матурског испита ученика четвртога разреда средње школе одсека
за класичан балет и савремену игру
Дел.бр. 976 / 02.06.2021.; 981/02.06.2021.; 980/02.06.2021.; 982/02.06.2021.; 979/02.06.2021.;
977/02.06.2021.; 978/02.06.2021.; 975/02.06.2021. укупно 8 ученика је полагало по два
испита
6. Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе, одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 1110 / 15.06.2021. укупно 4 ученика је полагало по 4 испита
7. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда средње школе, одсека за
савремену игру,у Панчеву
Дел.бр. 1326 / 21.06.2021. укупно 1 ученика је полагало 3 испита
8. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда средње школе, одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 1347 / 23.06.2021. укупно 1 ученика је полагало 1 испит
9. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда средње школе, одсека за
класичан балет, у Панчеву
Дел.бр. 1079 / 11.06.2021. укупно 5 ученика је полагало по 4 испита
ОСНОВНА ШКОЛА
Ванредни ученици
Ванредни ученици основна школа
*ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК*
1. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Ужица
Дел.бр. 43 / 18.01.2021. укупно 6 ученика је полагало испит из класичног балета, главног
предмета

2. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Сурчина
Дел.бр. 81 / 22.01.2021. укупно 21 ученик је полагао испит из класичног балета, главног
предмета
3. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Бијељине
Дел.бр. 87 / 22.01.2021. укупно 10 ученика је полагало испит из примењене гимнастике
4. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Сурчина
Дел.бр. 89 / 22.01.2021. укупно 1 ученик је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
5. Записник о полагању контролног испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Бијељине
Дел.бр. 91 / 22.01.2021. укупно 10ученика је полагало испит из класичног балета, главног
предмета

*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању годишњих испита ученика првог и четвртог разреда основне
школе,одсека за класичан балет, из Сурчина
Дел.бр. 1246 / 21.06.2021. укупно 11ученика је полагао испит из класичног балета и
примењене гимнастике (први разред) и класичан балет и репертоар класичног балета
(четврти разред)
2. Записник о полагању годишњих испита ученика четвртог разреда основне школе,одсека
за класичан балет, из Ужица
Дел.бр. 842 / 19.05.2021. укупно 4 ученика је полагало по 2 испита
3. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Београда
Дел.бр. 1476 / 25.06.2021. укупно 1 ученик је полагао 2 испита
4. Записник о полагању годишњих испита ученика трећег разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Београда
Дел.бр. 1470 / 25.06.2021. укупно 1ученик је полагал 3 испита
5. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Сурчина
Дел.бр. 1324/ 21.06.2021. укупно 11 ученика је полагало по 2 испита
6. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Сурчина
Дел.бр. 1320 / 21.06.2021. укупно 9 ученика је полагало по 2 испита
7. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Бијељине
Дел.бр. 1248/ 21.06.2021. укупно 10 ученика је полагало испит из класичног балета, главног
предмета
8. Записник о полагању годишњих испита ученика другог и трећег разреда основне
школе,одсека за класичан балет, из Сурчина

Дел.бр. 1323/ 21.06.2021. укупно 13 ученика је полагало испите из класичног балета (други
разред) и класичног балета и солфеђа (трећи разред)
9. Записник о полагању годишњих испита ученика првог разреда основне школе,одсека за
класичан балет, из Београда
Дел.бр. 1011/ 04.06.2021. укупно 3 ученика је полагало по 2 испита
Ванредни ученици средња школа
*ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању разредних испита ученика четвртог разреда средње школе,одсека за
савремену игру
Дел.бр. 90/ 22.01.2021. укупно 1 ученик је полагао 5 испита
*АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе,одсека за
класичан балет
Дел.бр. 534/ 12.04.2021. укупно 1 ученик је полагао 2 испита
*МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе,одсека за
класичан балет
Дел.бр. 883/ 25.04.2021. укупно 1 ученик је полагао 2 испита
*ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК*
1.Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе,одсека за
класичан балет
Дел.бр. 1348/ 23.06.2021. укупно 1 ученик је полагао 2 испита
2.Записник о полагању годишњих испита ученика другог разреда средње школе,одсека за
класичан балет
Дел.бр. 1245/ 21.06.2021. укупно 1 ученик је полагао 4 испита
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 51.
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 9. и 11. мај са почетком у 10 часова. Укупно се
пријавило 22 кандидата.
Припреме за полагање испита су биле организоване у просторијама школе
поштујући епидемиолошке мере заштите ученика и наставнка.
Укупан број уписаних ученика у први разред средње школе је: 6 редовних ученика
на одсеку за класичан балет; 14 редовна ученика на одсеку за народну игру.
Комисију за образовни профил играч класичног балета су чиниле балерине
Народног позоришта Јевић Дрдаревић Милица и Маја Остојин, затим наставници наше
школе: Наташа Тодовић, Светлана Вучинић Стојић и Ружица Јовановић.
Комисију за образовни профил играч народне игре су чинили играчи народне игре
Мићић Драган и Стефан Милић, затим наставници наше школе: Танасић Маријана,
Вучинић Стојић Светлана и Ана Вуковић
Супервизор из МШ „Јован Бандур“ Панчево била је проф. Тркула Бранислав, а
дежурство током пријемног испита обављала је Ивана Пезељ, током пријема на оба смера
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, Наташа Станић-стручни сарадникпсихолог, секретар комисије, Керекеш Клара-медијатекар школе, члан комисије, Ружица
Јовановић наставник класичног балета, члан комисије, Јелисавчић Иван-референт за
правне, кардовске и административне послове, члан комисије; Маја Голубовић-наставник
саврмене игре и помоћник директора, члан комисије; Александра Малијар Трајановићнаставник класичног балета, члан комисије; Татјана Крга-наставник музичких предмета,
члан комисије; Данијела Олачи- наставник музичких предмета, члан комисије; Владислава
Марковић-наставник класичаног балета, члан комсије.
4.5. НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ

Балетска школа
„Димитрије Парлић“
25.06.2021.

ОДЛИЧНИ УЧЕНИЦИ и ВУКОВЦИ школска 2020/21.г.
ОСНОВНА ШКОЛА 2020/21.
разред

место

II 1

Панчево

Одељенски
старешина
Владислава
Марковић

Списак одличних ученика и похвала
Репак Нађа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Дамњановић Дуња - одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Темелковски Фрида - одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Митић Соња
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Маџаревић Мина
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Похвала Наставничког већа: 5 ученика

II 2

Панчево

Владислава
Марковић

Ђурђев Николина

- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Петров Јелена
Обрађан Уна

- одличан (4,50) Похвала Одељенског већа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Ранков Милица

- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Похвала Одељенског већа: 1 ученик
Похвала Наставничког већа: 3 ученик
II3

Зрењанин

Дина
Бербаков

Јана Гут
Ана Делић
Миа Доминик
Ана Дурсун
Исидора Ненин
Јована Огњеновић
Мина Палатинуш
Сара Тешић

-одличан ( 5,00) Похвала Наставничког већа
- одличан (5,00 ) Похвала Наставничког већа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
- одличан (4,50) Похвала Одељенског већа
- одличан (5,00
Похвала Наставничког већа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Похвала Одељенског већа: 1 ученик
Похвала Наставничког већа: 7 ученика

II4/
Комби.
Одеље.

Алибунар

II5

Алибунар

Дрљан
Ђорђе

Маријана
Танасић

Анастасија Кнежевић - одличан (5.00) Похвала Наставничког већа
Похвала Наставничког већа: 1 ученик

Бањаш Биљана

- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Масловарић Кристина - одличан (5,00) Похвала Наставничког већа
Станојевић Теодора

- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Стефан Милица

- одличан (5,00) Похвала Наставничког већа

Похвала Наставничког већа: 4 ученика

V
5.1.

РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Чланови педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину, именовани решењем
директора школе (дел.бр. 1751/01.09.2020.) су: Милорад Вукобратовић-директор школе,
Јовановић Ружица-председник стручног већа играчких предмета, Вуковић Ана-председник
стручног већа музичких предмета, Тодоровић Мирослав-председник стручног већа
општеобразовних предмета, Голубовић Маја-помоћник директора, Крајиновић Васић Кајастручни сарадник школе, Председник Тима за инклузивно образовање.
Предагошки колегијум је имао укупно седам седница са следећим дневним редом:
Прва седница:
1.Верификација чланова педагошког колегијума и упознавање са ингеренцијама
2.Предлог плана рада Педагошког колегијума за школску 2020/2021.годину
3.Предлог мера за унапређивање рада школе
4.Препорука распореда свих облика рада образовно-васпитног рада за школску 2020/2021.
годину
5.Разно
Друга седница:
1.Препорука распореда свих облика рада образовно-васпитног рада за школску 2020/2021
годину
Трећа седница:
1.Давање мишљења за школовање по индивидуалном образовном програму за даровите
ученике за ученицу Софију Блажић
Четврта седница:
1.Предлог плана уписа ученика у први разред средње балетске школе за школску 2020/2021
годину
Пета седница:
1.Упознавање са извештајем о самовредновању у вредновању рада школе (први део) за
школску 2020/2021годину
Шеста седница:
1.Усвајање модела организације наставе за основну и средњу балетску школу у другом
полугодишту школе за школску 2020/2021 годину

Седма седница:
1.Школско такмичење (утврдити термин)
2.Републичко такмичење (од 17042021.)
3.Фестивал балетских школа Србије (од 07.-13.05.2021.)
4.Међународно такмичење Костадинка Дина Николић
5.Измена стандарда и исхода годишњих испита и полагања матуре за ученицу Ванесу
Игњатовић
Педагошки колегијум обрађивао је теме планиране програмом рада школе,
уважавао мишљења стручних већа и разматрао их, пратио критеријуме уједаначавања
оцењивања ученика на нивоу школе, пратио реализацију ваннаставних активности уз
посебан акценат на концертну и јавну делатност, предлагао опрему за ученике, предлагао
реализацију стручног усавршавања и друге сегменте живота школе који доприносе њеном
развоју, промоцији, продуктивности и успеху.
5.2.

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

Наставничко веће је радило је по предвиђеном плану и програму. У раду је учествовало
51 наставника од којих нису сви имали обавезу присуствовања због врсте ангажовања или
рада у више школа. Одржано је 8 седница.
ПРВА седница
10.09.2020.

Констатовано је да се настава одвија по измењеном Плану радa усвојеном на седници Наставничког
већа 25.08. 2020. тј. кроз непосредну наставу у средњој школи. У разговору са просветним
саветником Маријаном Овуком пред почетак школске године констатовано је да се настава одвија
у мањим групама од петнаест ученика, нема гужве, те да се може организовати непосредна настава
за све ученике. Будући да је израда школске платформе за наставу на даљину у току у интересу
ученика у договору са родитељима на састанку измењен је План рада са комбинованог на
непосредну наставу.
Пре почетка прве тачке, наставници су потписали и преузели своја решења о норми часова,
решења за чланове тимова и комисија, као и планове рада Тимова.
1.
2.
3.
4.
5.

ДРУГА
седница
28.10.2020.

ТРЕЋА седница

Разматрање Годишњег плана рада школе за 2020/21.шк.г.
Разматрање Годишњег Извештаја о раду школе за 2019/20.шк.год.
Верификација представника Савета родитеља у школској 2020/21. год.
План стручног усавршавања наставника за 2020/21.шк.г.
Разно

Бројно стање, успех и владање ученика на крају првог класификационог периода
школске 2020/2021.године (верификовање успеха)
2. Самовредновање рада школе, област бр.4 - подршка ученицима (подела упитника)
3. Разматрање ЛЕТОПИСА школе за школску 2019/20.годину
4. Разно
Директор је образложио, да је Савет родитеља школе, на основу препоруке Министарства
просвете, донео одлуку о отказивању свих прослава у овој календарској години, што не
значи, да концерти неће бити одржани почетком другог полугодишта.
1.

У складу са епидемиолошким мерама у Србији, због КОВИДА 19, седница Наставничког већа је
одржана путем видео конференције, преко апликације ZOOM.

15.12.2020.
1. Извештај тима за самовредновање

2. Разматрање предлога развојног плана
ЧЕТВРТА
седница

У складу са епидемиолошким мерама у Србији, због КОВИДА 19, седница Наставничког већа је
одржана путем видео конференције, преко апликације ZOOM.

22.12.2020.

Наставничко веће је једногласно усвојило Извештај одељенског већа за основну и средњу школу,
са одржаног састанка 21.12.2020. путем видео конференције, а затим верификовало успех ученика
на крају првог полугодишта шк.2020/21.г.

ПЕТА седница

У складу са епидемиолошким мерама у Србији, због КОВИДА 19, седница Наставничког већа је
одржана путем видео конференције, преко апликације meet.google

07.04.2021.
Бројно стање, успех и владање ученика на крају трећег кварталног периода школске
2020/2021.године
2. Одлука о прилагођавању услова за полагање годишњих и матурског испита за Ванесу
Игњатовић, редовну ученицу четвртог разреда средње школе, одсек класичан балет, која
је повредила ногу.
3. Ванредни ученици – верификовање успеха
4. Избор члана Тима за заштиту против дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања, уместо Анe Живадиновић, која више не ради у школи. Изабрана је Спаловић
Сандра.
5. Разно- Актуелна питања о раду школе
1.

ШЕСТА
седница

1.)Избор члана Школског одбора из реда наставника школе, уместо Теодоре Ристић, која је
именована за заменика председника Синдиката школе. Изабрана је Пезељ Ивана.

27.04.2021.

2.)Анекс одлуке о Избору уџбеника, литературе и приручника за наставнике, за све предмете и
разреде школе, почев од школске 2018/19.г. до 2021/22.г.
3.)Записник о редовном теренском и канцеларијском инспекцијском надзору рада школеинформације
4.)Разно – Актуелна питања о раду школе

СЕДМА
седница
27.04.2021.

1. Успех ученика завршних разреда основне и средње школе на крају шк.2020/21.г.
-Избор Ђака генерације за школску 2020/21.г. Уз сагласност Одељенског већа, Наставничко
веће је донело одлуку да за ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ буду изабрани: Софија Блажић IV 1 за основну
школу и Анастасија Јоцев IV 1 за средњу школу.
Вукова диплома –Анастасија Јоцев IV 1 СШ
Похвале: Анђела Дадић IV 5 ОШ и Драгосавац Николина IV 1 ОШ
Марина Мучалов, Ванеса Игњатовић и Миона Миоков IV СШ
Извештај ИСПИТНОГ ОДБОРА за спровођење матурског испита за школску 2020/21.г. за
редовне ученике четвртог разреда средње школе, школске 2020/21.г. Успех: одличних -4 ;
врлодобрих – 2, добар-1 ученик; за једног ученика ће општи успех накнадно бити
одређен,након признавања оцене из Гимназије.
2. Информисање- Самовредновање рада Школе, област 2: настава и учење
3. Избор члана Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Изабрана је Катарина Милинковић.

4. Актуелна питања о раду школе

ОСМА седница
24.06.2021.

 На конкурсу за донаторска средства, Школа је добила опрему у вредности од 10.000 евра,
односно професионално озвучење, миксету, видео бим, пројектор и расвету. Опрема је стигла у
Школу, 04.06.2021. и постављена је у великој сали зграде у Д.Туцовића 2. Са циљем
презентације Школе, планирани си наступи, са овом мобилном опремом, у парку града,
Културним центрима и другим пригодним местима.
 У процедуру је отварање одељења у ОШ „М.Антић“ на Стрелишту, које броји 20.000 становника
и 550 ученика у основној школи, као и одељење у Вршцу. Треба наставити сарадњу са
Културно- уметничким друштвима и балетским студијима у Панчеву, јер они су значајан извор
кандидата за упис у нашу школу.
Бројно стање, успех и владање ученика на крају другог полугодишта школске 2020/2021.године
(верификација успеха)
-Донета је одлука да се Похвале Наставничког већа доделе ученицима који имају одличан
(5,00) просек-општи успех а остали одлични ученици ће добити Похвалу Одељенског већа.
Директор је обавестио колектив, да по препоруци Школског одбора, школа неће уписивати
ванредне ученике првог разреда основне школе, наредне школске године.У питању су
организационе промене, које ће омогућити управи школе и наставницима бољу организацију,
чиме чувамо углед и име установе у којој радимо.

ДЕВЕТА
седница

1.)Извештај о реализацији испита за ванредне ученике( дел.бр. 1508/28.06.2021.) је припремила и
прочитала Наташа Станић,стручни сарадник

28.06.2021.

Наставничко веће је верификовало успех ванредних ученика за испитни рок април, мај и јуни,
шк.2020/21.г.

ДЕСЕТА
седница

Директор је прочитао Стручно упутство за организацију образовно-васпитног рада у ОШ и СШ
школске 2021/22.године (стратегије ублажавања ризика од трансмисије SARS-Cov-2 у школама).
Овим Актом се ближе уређују питања организације и спровођења образовно –васпитног рада у
условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против COVID 19.

27.08.2021.

Настава почиње нормално, часови су 45 минута, уз поштовање кључних мера стратегије
ублажавања ризика од трансмисије, а то су: доследна и исправна употреба маски у простору школе
од стране свих лица, физичка дистанца према могућностима школе, хигијена руку и респиративна
хигијена, чишћење и дезинфекције простора школе у целости, проветравање, адекватни просторни
услови и сарадња са надлежном здравственом службом.
-Именоване су Испитне комисије и распоред полагања испита за редовне и ванредне ученикеавгустовски испитни рок школске 2020/21. године
- Именоване су одељенске старешине за редовне ученике
- Именовање чланова Стручних већа и Тимова школе за школску 2021/22.
-Упознавање са Школским календаром за 2021/22. -информације
- Распоред дежурства - пријемни испит за упис у први разред основне школе, 30.- 31.08.2021.
- Наставници су упознати са правилима облачења у установама- запослени и ученици
морају да воде рачуна о личној хигијени, да долазе прикладно и уредно одевени (забрањене су
папуче, брателе, кратке сукње и шорцеви, навијачка и политичка обележја ...), тетоваже морају
бити прекривене одећом, шминка на лицу мора бити дискретна и слично.

5.3. СТРУЧНА ВЕЋА

5.3.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ИГРАЧКИХ ПРЕДМЕТА
Јун:
15.03. 2020 године, проглашењем ванредног стања на територији Р.Србије, све активности
везане за наставу, школу и просветни рад

у целини, одвијали су се путем имејл

коресподенције, састанци и настава су одржавани виртуелно, у задатим формама од стране
Министарства Просвете које смо добијали од директора школе Милорада Вукобратовића.
Тим путем утврђени су начини вођења часова, размена наставних материјала, евиденција
школске документације, недељних планова рада, извештаја и сл.
Због здравственог стања колегинице Светлане Вучинић, дотадашњег председника стручног
већа играчких предмета ,ја сам преузела вођење и руковођење овим телом,и до краја
школске 2020 године , сазвала још 2 актива.
Први актив који сам одржала 29.06.2020 односио се на избор радне групе задужене за израду
плана и програма средње школе (реформа образовања у балетским школама), и на њему је
изабран наш представник колегиница Наташа Тодовић . Актив је био упознат и са
смањеним бројем ученика у школи и прелиминарном поделом класа.
Други актив, 25.08.2020 који сам одржала, односио се на поделу класа. На жалост ,
Министарсрво нам није одобрило формирање одељења на смеру савремена игра.
Атмосвера у којој смо обитавали током пандемије Корона вирусом , била је изразито
стресна а упутства о раду и организовању наставе стизала су од стране Министарства
просвете скоро свакодневно.Ношење заштитних маски било је обавезно и за наставнике и
за ученике током наставе и при уласку у школу.Дезинфекција школе вршена је свакодневно
а и праћење стања евентуално оболелих и оних који се налазе у изолацији. Тиме је и
завршена школска 2019/2020 година.
Септембар:
Прва седница већа:
Извештај Светлане Вучинић, председника већа о раду за 2019/2020 год.
Усвајање годишњег плана рада већа за 2020/21 годину
Усвајање предлога ваннаставних активности за 2020/2021 годину

Разматрање Правилника о плану и програму наставе и учења за основно балетско
образовање и васпитање , и правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
култура, уметност и јавно информисање.
Предложен је план стручног усавршавања наставника ѕа 2020/2021 год.
Предложене су колеге за рад у стручним групама по питању рефоме планова и програма у
балетским школама.
Друга седница већа:
-

Коначна информација о непризнавању разреда са смањеним бројем ученика на

одсеку савремена игра, подела предмета и израда распореда.
Анализа и предлози актива за израду новог наставног плана и програма у балетским
школама. Колегиница Наташа тодовић због личних разлога није више у могућности да буде
члан радне групе за израду новог плана и програма.Актив је изабрао колегиницу Катарину
Милинковић за класичан балет и колегиницу Милицу Писић ѕа савремену игру.
Трећа седница већа:
Предлози везани ѕа реформу:
Нов предмет ОСНОВИ КЛАСИЧНОГ БАЛЕТА као факултативни предмет( постоји
литература)
Нов предмет ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И БАЛЕТСКА ЛИБРЕТА
Стручно веће је на предходној седници донело одлуку да се у нови план и програм додају
следећи факултативни предмети, што је на овој седници још једном утврђено:
Одсек класичан балет :
1. Клавир, 2 часа
2. Игре XX века, 2 часа
3. Основи класичног балета, 2 часа
4. Хемија, 2 часа
5. Етнологија, 1 час
6. Историја уметности и балетска либрета, 1 час
7. Репертоар савременог балета , 2 часа.

За одсек савремена игра : ИСТИ ПОНУЂЕНИ ПРЕДМЕТИ КАО НА ОДСЕКУ ЗА
КЛАСИЧАН БАЛЕТ
Четврта седница већа:
Закључак Стручног већа је да је за запошљавање кадра за стручне предмете (играчке
предмете и корепетицију) неопходна аудиција.
Предлог за факултативни предмет осн. кл. балета, фонд 1 час недељно, 2 часа.

Предмет

историја игре са балетским либретима, а не историја уметности са балетски, либретима.
Стручно веће се сложило са планом школе из Новог Сада, те предлаже исту таблелу што се
тиче одсека класичан балет- стручни предмети. Додајемо предлоге за факултативне
предмете ( на одсеку класичан балет): Глума и вокал- по 2 часа недељно (трећи и четврти
разред) и предмет Историја игре (трећи и четврти разред)- по 1 час недељно.
Колегиница Писић Милица прочитала је предлоге за одсек савремена игра и са тиме се
стручно веће сложило.
Што се тиче табеле за опште-образовну наставу предлажено је следеће, да се избаци
предмет Социологија у другом разреду СШ а дода предмет Педагогија.
Пета седница већа:
Седница је одржана ради упознавања колега са темама и договорима а везано за одржан
састанак 3 балетске школе у Новом Саду 29.9.2020.

Колегинице Писић Милица и

Милинковић Катарина пренеле су своје утиске и све о чему се говорило на састанку.
Новембар:
Шеста седница већа:
Седница је одржана путем имејл коресподенције због епидемиолошке ситуације.
Дати су предлози броја ђака по класама за сва три одсека.Класичан балет,
савремена игра , народна игра.
Децембар:
Седма седница већа:

На овој седници наставници су се изјашњавали да ли желе да раде непосредно или
онлајн. Епидемиолошка ситуација се погоршала. Министарство је дозволило да се настава
у балетским школама одвија и уз непосредно праћење наставе у виду консултативне
надставе. Концерт за Дан школе није одржан а школски распуст је продужен због епидемије
Ковид вирусом.
Јануар:
Осма седница већа:
Колегиница Милинковић Катарина пренела је информације и своје утиске члановима
стручног већа са састанка радне групе који је био одржан у канцеларији Милићевић Јелене.
Састанак поводом израде реформе наставног плана и програма средњег балетског
образовања одржан је 8 јануара 2021 год. за одсек класичан балет и 13/14 јануара за одсек
савремена игра у чијој радној групи је колегиница Писић Милица.
Утврђен је минимум и максимум по смеровима.
одсек класичан балет- минимум 5, максимум 8;

одсек

савремена игра- минимум 5, максимум 8;

одсек

народна игра- минимум 8, максимум 16.
Прочитан је и допис, потекао од Балетске школе ,,Лујо Давичо”. Стручно веће је изнело
своје ставове и мишљењење и нове предлоге за реформу балетског образовања

и

васпитања.
-Предлог жирија за школско и Републичко такмичење

Фебруар:
Девета седница већа:
Потребно је да наша школа заузме лични став по питању реформе.
Стручни актив tрaжи да се врате годишњи испити за све играчке предмете у средњој школи,
и да сваки од тих предмета има годишњи испит без обзира на недељни фонд часова
Предлог је да се репертоар класичног балета и репертоар савремене игре врате на старо по
фонду и начину извођења наставе - да се ништа не мења у односу на постојећи правилник
и да се фонд часова не смањује

Утврђено је да ни један играчки предмет не може бити недељно мање од два часа
Утврђено је да сви часови играчких предмета треба да буду реализовани у пратњи
корепетиције 100%
Стручно веће одлучило да се напише допис за директора и ЗУОВ .
Одлучено је да се реализују школско и републичко такмичење, уколико епидемиолошке
мере то дозволе.
Март:
Десета седница већа:
Прикупљање материјала дипломског испита од стране Стручног већа поводом полагање
матуре за ученицу Ванесу

Игњатовић. Мишљење тима за споцијалну и здравствену

заштиту деце. Путем имејл коресподенције.
Април:
Једанаеста седница већа:
Процена и број потенцијалних кандидата за упис у СШ . ( класичан балет, савремена игра,
народна игра)
Такмичење „Тeatrul de Balet Sibiu“ (TBU) у Сибиу - од 16. до 18. априла 2021.
Такмичење „Фестобал“ у Бањалуци - 28. и 29. априла 2021.
Такмичење „World Ballet Contemporary“ (WBC) у Орланду - 31. март 2021.
Мај:
Дванаеста седница већа:
- Изјашњавање око дипломског испита везано ѕа ученицу Ванесу Игњатовић.
Путем мејла.
Јун:
Тринаеста седница већа:
Одржан је концерт школе 05.06.2021 год. у Центру за културу- Панчево
Одржан је концерт школе 06.06.2021 год.у Алибунару.
Одржан је концерт школе у 07.06.2021 у Зрењанину.

Школа је обезбедила награде за ученике и наставнике за освојена места на Републичком
такмичењу.
Уручене награде ученицима за онлајн такмичење у Бања Луци.
Одређене су комисије за спровођење редовних и ванредних испита.
Четрнаеста седница већа:
Предлози наставника о организацији наставе за 2021/2022 год.
Анализа завршних испита
Мимо седница већа председница већа је обављала и следеће:
Израда годишњег плана рада већа за школску 2020/2021 год.
Израда предлога плана стручног усавршавања наставника за школску 2020/2021 год.
Коресподенција у вези реформе у балетском образовању, према УБУС-у и ЗУОВ-У.
Израда спискова и набавка потребних материјала ѕа израду балетске опреме и средстава ѕа
рад.
Прикупљање и анкетирање ученика у школи ,, Мирослав Мика Антић”Панчево, ради
отварања истуреног одељења.
Промоција балаетске школе у основној школи ,,Мика Антић” Панчево.
Распоред проба школског такмичења и задужења за концерт школе.
Посета граду Вршцу ради отварања истуреног одељења балетске школе,,Димитрије
Парлић”
Куповина преносивог звучника за потребе школе.
Учествовала у изради промотивног материјала у сарадњи са колегиницом Аном Вуковић.
Прикупљала документацију потребну за упис ученика у први разред основне балетске
школе.
Израда предлога чланова комисија за полагање годишњих редовних испита и годишњих
испита ванредних ученика у сарадњи са директором и колегиницом Мајом Голубовић.
Израда предлога чланова жирија за Републичко такмичење у Београду.
Учешће у комисији за полагање дипломских испита.
Снимила кратку репортажу за телевизију Панчево о ученицима школе, добитницима
награда.

Организовала снимање ученице Феодоре Грујић у Народном позоришту за потребу
такмичења у Орланду,САД.
Сликала ученике школе на школском концерту 05.06.2021 год.

