
 



 

                                                                           

                                                                                

                                                                      ЛИЧНА  КАРТА  ШКОЛЕ 

 
Основну  школу  „Бранко  Радичевић―  чине  матична  школа  у  Шиду  и  издвојена  

одељења  у  Гибарцу, Бачинцима и Кукујевцима. 

 

У матичној школи, као и у  Бачинцима и Кукујевцима, настава се реализује у осам 

разреда, а у издвојеном одељењу у Гибарцу у четири разреда. 

 

Настава се у свим  објектима реализје  у две смене. Ученици мењају смене на сваке две 

недеље, од чега зависи и ритам радног дана, као и распоред часова. (што је саставни део 

Годишњег програма рада школе). 

 

 

М И С И Ј А 

 
Толерантним односом и поштовањем потреба и интереса сваког ученика, омогућити 

стицање знања, вештина и способности за целоживотно учење. 

Развијањем еколошке свести и ненасилног понашања да обогатимо ученике знањем,  

пријатељством, међусобним поштовањем и самопоштовањем. 

 

 



В И З И Ј А 

 
Бити узорна установа препознатљива по преданости, пријатној и подстицајној 

атмосфери  и доброј  међусобној сарадњи ученика, наставника и родитеља.                                   

Иза наше визије стоје људи—наставници—ми. Испред наше визије су људи – деца – 

ученици. Али, не стоје, већ РАСТУ !! Расту заједно велики и мали, расту као куће, стабла, 

као људи....  Визија да будемо сигурна школа у којој деца срећна  уче, здрави, 

знатижељни,  хумани,  самосвесни,  који сваки проблем виде као добру прилику и сјајан 

изазов да га реше.  

 

        ЦИЉ 

Циљ нам је стицање трајног знања учењем,  али све више и све чешће  кроз игру. 
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Организација  рада  школе 

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ: 

Фарбаш мр Далибор-директор школе                                                                                                         

Дупало мр Вера- помоћн.  директора                                                                                                     

Перишић Бојана – секретар школе                                                                                                             

Давидовић Пава – шеф рачуноводства                                                                                                     

Кљајић Драгица – административни радник                                                                                              

Чикарић  Дубравка – административни радник   50%                                                                                             

СТРУЧНА  СЛУЖБА 

Живковић Јелена – педагог                                                                                                                       

Боројевић Миливој – психолог                                                                                                                   

Бијељић Горица—психолог 50%                                                                                                                   

Видић Миланковић Биљана – библиотекар   

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА                                                                                                                         

Први   разред                                                                             Други    разред                          

Болманац Драгица                                                                   Клисурић  Александра                                                            

Грозданић Сања                                                                       Николић  Биљана                                                                                        

Мирило Мирјана                                                                      Божичковић  Новак                                                                  

Ивковић Красанка                                                                   Стјепановић Зора                             

Чањи  Мирјана                                                                         Стефановић Петар                                   

Марјановић Горана                                                                 Ристић Александра                                       

.                                                                                                    Перић Јелена                                                                                                                          

Трећи   разред                                                                          Четврти  разред                                                         

Тодоровић Снежана                                                                Степанчевић Сања                                              

Лазић Снежана                                                                         Радовановић  Љиљана                                    

Видовић Соња                                                                          Боројевић Александра                                    

Матијаш Тања                                                                         Дураковић Нада                                                

Ракић Тања                                                                              Скорупан  Милан                                              

Вурдеља Сања                                                                          Жанплонг Светлана                                                                                                  

.                                                                                                    Димитров  Биљана                         

 

Продужени  боравак   –   Перић Јелена  коју мења Зорана  Бурсаћ  Лемаић                                                                                   

У току школске 2017/2018. године у групу продуженог боравка је уписано 26 ученика. Од 

којих је 18 свакодневно похађало боравак док је осталих 8 ученика повремено било 

присутно у зависности од смене наставе. Продужени боравак је ученицима био доступан 

сваког радног дана од  07:30  до 15:30 часова. 

Марјановић   Горана  мења  Карличић Бојану која је на породиљском одсуству.                            

Перић Јелена и Зорана Бурсаћ Лемаић – померање због трудничког боловања Лемаић 

Илијане.  



ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Предмет Наставник ОС 

Српски 

језик 

Продић Мирјана 6/1 

Радишић  Невенка / 

Видић Миланковић Биљана / 

Лазаров Јована 5/5Б 

Павловић Биљана   породиљско б. / 

Марковић Ивана / 

Тодоровић Биљана 6/6К 

 

Енглески језик 

 

 

Раданов мр  Љиљана 8/4 

Трифковић Биљана 7/3 

Вејновић Елизабета 6/5Б 

Ковачевић Јелена / 

Баришић Татјана 5/4 

Папуга Владислав / 

Крчмар Слађана / 

Руски језик 

Катановић Снежана / 

Станојчић Весна / 

Мисирлић Десанка / 

Руски језик Павловић Биљана   породиљско б. / 

Ликовна култура Бабић Оливера  / 

 Остојић Милош / 

 Клисурић Тијана замена за Бабић О. / 

Музичка култура 

Филагић Снежана / 

Јагодић Драгана замена за Марић И. / 

Марић Изабела   породиљско б. / 

Историја Грозданић Мирослав 7/1 

Историја Лазић Биљана 6/2 

Географија 

Лалић Мирјана 8/5Б 

Радујковић Радован / 

Папуга  Владислав / 

Баришић Татјана 5/4 

Физика 
Смиљанић Милица 8/2 

Голубовић Биљана 5/3 

Математика 

Гњидић Горана 8/1 

Скенџић Милан / 

Дупало Душана 5/2 

Душанић   Маријана   породиљско б. / 

Вудрак Влатка / 

Пејић Милица 7/5Б 

Лазић  Мара 8/6К 

 

Биологија 

 

Башић  Валентина 6/4 

Бранковић Данијела / 

Дупало мр Вера  

Кендришић Лакић Јелена  



Чавић  Славица   породиљско б. / 

Хемија 
Радивојшић Јадранка 8/3 

Шушкић Сњежана / 

Техничко и информат. 

образов. 

Панџић Душко / 

Голубовић Биљана 6/3 

Дражић Драган / 

 

Физичко  васпитање    / 

спорт 

Мудринић Драган 7/2 

Јекић  Татјана 5/1 

Дудок Расћо 5/6К 

Панић Горан 7/6К 

Психолог Боројевић Миливој  одељ.старешина 5/3 

Информатика Ђурић К. Зоран / 

Русински  језик Здравић Златица / 

Грко-католички веронаук 
Режак Михајло-Шид 

Рац Дарк-Бачинци 

Православни катихизис 

 

 

 

Душанић Гостимир-Шид 

Куљански Весна-Шид 

Дангузов Дарко-Гибарац Бачинци 

Ходак Ана—Католички вјеронаук-Шид 

 

ТЕХНИЧКО   ОСОБЉЕ 

Словаковић Младен  Ложач 

Товарложа Душан  Ложач 

Колаја Борислав  Домар школе 

Гачић Миленко  Ложач 

Јовић Мирјана  Сервирка  

Јелић Весна  Сервирка  

Петрић Јованка  Сервирка  

Бабић Цветанка  Помоћни радник 

Јамборчић Светлана  Помоћни радник 

Ватрач Драгана  Помоћни радник 

Шантић Татјана  Помоћни радник 

Тинтор Мира  Помоћни радник 

Фарбаш Сања  Помоћни радник 

Смиљанић Горица  Помоћни радник 

Сенић Слађана  Помоћни радник 

Гајић Јела  Помоћни радник 

Словаковић Маја  Помоћни радник 

Трзин Смиља  Помоћни радник 

Ракић Славица  Помоћни радник 

Бојић Миленко  Помоћни радник 

Пашић Радојка  Помоћни радник 

Јефтић Недељко  Помоћни радник 

Дражић Сабина  Помоћни радник 



Миливој Даниловић  Домар школе 

Лазар  Мештровић  Симић  Домар школе 

  

Објекти за извођење наставе  

        Образовно-васпитни рад у Основној школи „Бранко  Радичевић‖ у школској 2017/ 

2018.  години као што је већ напред  речено,   је организован у четири школска објекта: 

У матичној школи у Шиду и  издвојеним одељењима: Гибарац, Бачинци и Кукујевци.  

У свим школским објектима у оквиру укупне површине постоји и простор за 

школску библиотеку, зборнице, припремне просторије наставника, за школску кухињу и 

трпезарију, а у матичној школи и канцеларије. 

Један део простора у матичној школи у Шиду уступљен је на коришћење Основној 

музичкој школи. У свим школским објектима део простора користe и oдељења 

Предшколске установе ―Јелица Станивуковић Шиља―.  

 

Преглед стручних, управних, руководећих и саветодавних органа  

 

Стручни органи школе су: 

1. Наставничко веће 

2. Педагошки колегијум 

3. Стручни активи разредне наставе за  I II III и IV  разред 

4. Стручно веће наставника  разредне  наставе 

5. Стручна разредна већа наставника  предметне наставе V VI VII и  VIII разреда 

6. Стручни активи из области предмета 

7. Одељењска већа 

8. Одељењске старешине 

9. Школски педагог 

10. Школски психолог /два извршиоца са 150% ангажмана/ 

11. Школски библиотекар 

12. Стручни актив за развојно планирање 

13. Стручни актив за развој школског програма 

14. Стручни тим за инклузивно образовање 

15. Тим за заштиту ученика од  насиља 

16. Тим за самовредновање  

17. Тим за пројектно планирање 

18. Тим за стручно усавршавање 

19. Тим за професионалну оријентацију ученика 

20. Комисија за естетско уређење школе 

21. Комисија  за школски маркетинг 

22. Комисија за рад са Црвеним крстом 

23. Комисија за рад са Дечијим савезом   

24.  Комисија за израду летописа    

25. Комисија за организацију и праћење такмичења                                                                                                                                                                                                       

 

Орган управљања у школи: Школски одбор 

Орган руковођења у школи: Директор школе,  помоћн.директора 



Крајем августа 2017.године, по Статуту школе, за школску 2017/18. на  место помоћн. 

директора  решењем директора  именована је магистар Вера Дупало –проф.биологије.  

Саветодавни орган школе: Савет родитеља. 

 

Извештај о отклањању недостатака и  техничке припреме 

Пре почетка школске године у свим школским објектима оганизовано је генерално 

чишћење, спремање, поправке водоводних и електричних инсталација, кошење траве у 

школским двориштима итд. све у складу са финансијским могућностима. 

Неопходно је нагласити велике проблеме грађевинске природе на свим објектима 

школе, и у матичној школи, и у издвојеним одељењима. Кров прокишњава у матичној 

школи и на згради издвојеног одељења у Бачинцима. Посебно је алармантна ситуација 

кров сале за физичко васпитање у Бачинцима као и под сале. У школи у Кукујевцима је 

велики проблем одвод отпадних вода пошто нема сеоске канализације и често је изливање 

септичке јаме / засићено тло/  као и проблем са подним и зидним плочицама у целом 

објекту школе. 

Иако је школа ушла у други круг капиталних инвестиција Републике, реновирање 

школе је изостало. Проблеми грађевинске природе остају нерешени. 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 2017/18. година—крај школске године 

УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ   2017/18.година 

 

Место разредна настава предметна настава укупно 

Шид 297 315 612 

Гибарац 31 0 31 

Бачинци 34 39 73 

Кукујевци 67 64 131 

Укупно 429 418 847 
 

 
         

 

У реализацији плана и програма није било одступања од предвиђеног као  ни проблема  у 

настави  током школске године.  У распоред часова за све  разреде унети су (поред часова 

редовне наставе) и часови изборних предмета, обавезних изборних предмета и часови 

одељењског старешине. Распоред ваннаставних активности,  слободних активности, 

допунске и додатне наставе за одељења виших разреда, правили су се и реализовани су 

интерно према потребама деце и по процени наставника. О свим часовима води се 

одговарајућа евиденција у дневницима образовно васпитног рада и били су дати у 

посебним табелама  у ГПРШ. Током другог полугодишта је реализован пилот пројекат 

увођења е-дневника. Наставници су прошли обуку и сви су оспособљени за овакав вид 

вођења евиденције ОВР. Инструктори  су били   Боројевић Миливој и Папуга Владислав. 

Током године радило се по календару који је донео Покрајински секретаријат за 

образовање  Војводине за  2017/2018. годину. 

 

Активности током школске године дате су по месецима—глобално  и по 

подручним школама појединачно,  како су се одвијале. Издвојена одељења 

активности дају на крају текста извештаја матичне школе. 



 

СЕПТЕМБАР 2017. 
Као и сваке године, први наставни дан је свечани дан поласка у школу првака. Сваком 

ученику уручени су скромни поклони Скупштине општине Шид, четвртаци су спремили 

приредбу, директор пожелео добродошлицу.... 

 
 

  
 

Наставнице разредне наставе које предају у првом разреду су: 

Болманац Драгица  1/1          Грозданић Сања 1/2           Мирило Мирјана1/3 –Шид   

Ивковић Красанка-Гибарац       Чањи Мирјана-Бачинци    Марјановић Горана-Кукујевци 

 

Петаци су подењени у нова одељења – четири у Шиду и по једно у Бачинцима и 

Кукујевцима.Одељењске старешине су: Јекић Татјана, Дупало Душана, Боројевић 

Миливој, Баришић Татјана,  Лазаров Јована-Бачинци  и Дудок Расћо-Кукујевци. Ученици 

из  Гибарца су сви  у одељењу 5/4 у Шиду. 



  
 

  
 

Одржана су  предавања  у оквиру програма "ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ", програма 

који се реализује у сарадњи Министарство просвете, науке и технолошког развоја са 

Министарством унутрашњих послова. Овим предавањима су обухваћени сви ученици 

четвртог и шестог разреда. Предавачи су квалификовани слижбеници МУП-а. Предавања 

има осам  са различитим темама и била су организована једном месечно на  ЧОС-е. Прво 

предавање-- Упознавање  са Полицијом  и сигурношћу  у саобраћају је реализовано у септембру.. 

  
 

МИГРАНТИ  У наставни процес  је укључено 23 деце миграната из прихватног центра 

Принциповац  до 15 година у одељења 5.-8. разреда. Циљ овог укључивања је прихватање, 

дружење и покушај да се тој деци олакша тешка судбина избеглиштва и  недостатак дома. 

Свако дете има право на образовање ма где било,  чак и у пролазу и  ми смо у обавези да 

их  укључимо  у формално образовање. Наставници су оснажени једним семинаром и 

формирањем тела које ће се бавити овим питањем и све координисати. Наши ученици из 

одељења у која су укључени мигранти, добровољно су се јавили за волонтере-домаћине да 

им олакшају прилагођавање на нову средину. У наредном периоду су одржане разне 

радионице, сусрети, утакмице, сајам науке у које  су били укључени и родитељи деце 

миграната. Деца су долазила и одлазила у зависности од добијања визе за одлазак у 

жељене западне земље Европе. 



   
 

ПЕТНИЦА-Прва од две групе осмака, њих 84, завршили су своје прво дружење са 

Петницом, на двонедељном програму - Летња научна школа. Јована Божић и Живко 

Бјелић, враћају се пуни утисака које  су  поделили са нама, а у наредној групи у Петници 

је боравила  Николина Бонић. –прилог групни фото из Петнице.

 

 



Током септембра 2017.године није било    промене   смена  због 11 одељења ученика ОШ 

Сремски фронт који у нашој школи похађају наставу пошто се њихова школа реновира. 

Ангажовани су лични пратиоц за два ученика у првом разреду и логопед за више  ученика 

по одлуци Општинског већа 

ОКТОБАР   2017. 

    

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА- реализоване АКТИВНОСТИ за целу школу : Излет    Липовача, 

Зелени појас, Књижевни сусрет са Меланијом Римар-Библиотека матичне школе/слика/. 

Изложба илустрација Косте Миловановића „Шта је било и кад било није― и представа 

сенки „Сан једне Марте― Градска библиотека,  Креативна радионица  етно лутака   

КОЦ, Наступ деце културно уметничких друштава  КОЦ, Позоришна  представа за децу 

„Шетња с Андерсеном― Нова сцена  Винковци  КОЦ, Танке жице тамбурице-презентација 

школе тамбуре КОЦ,  Свечани пријем код председ. оптшине-Божић Јована 8/4Бјелић 

Живко 8/2 са наставницом Иваном Марковић, Презентација литературе за децу књижаре 

„Доситеј―и промоција драма за децу Мирјане Ојданић КОЦ, Радионице карикатуре  

Водитељ, Јован Малетић Просторије ЦК 10 талентованих ученика од 5 – 8 разреда по 

избору Бабић Оливере, Трка за срећније детињство Фудбалски стадион „Једнота―

 Ученици од 1. до 8. разреда по избору учитеља и наставника физичког васпитања,  

Позоришни маратон,  Посета православном  храму Свети Отац Николај  Ученици виших 

разреда који похађају веронауку, Посета галерији    Сава Шумановић, Посета родној кући  

Саве Шумановића, Едукативно стваралачка  радионица „Човек средњег века, напетост 

живота и сан о јунаштву и љубави―,   МНУ Илијанум, „Шарена стаза― – цртање кредама у 

боји, Представа „Весело позорје― ,Маскенбал Спортске активности, ....―Посета спомен 

обележју―Сремски фронт― Адашевци.  

Постављене  пригодне изложбе у  Дечијој недељи,  јесени и Европском дану борбе против 

трговине људима. 



  

Ученици одељења VI-1 били су у олтару и прислуживали свештеницима на Светој 

литургији.  Две девојчице VIII разреда, Ива Славујевић и Јована Божић, читале су апостол.   

ЕКСКУРЗИЈЕ:  10.10.2017. је реализована тродневна екскурзија ученика осмог разреда. 

16. и 17.октобра реализована је екскурзија за ученике седмог разред.  Детаљи су дати у 

делу о екскурзијама, као и слике. 

 

НОВЕМБАР 2017. 

Представници "СОС Дечја села Србија"  су уручили донацију Основној школи "Бранко 

Радичевић" у Шиду. Донација се сатојала  од техничих апарата-ЦД плејера, канцеларијске 

потребштине, лопти и средстава за хигијену.  

У години када се обележава  250 година од  рођења  ФИЛИПА ВИШЊИЋА,  одржавају се 

38. Вишњићеви дани од 2. до 6. новембра 2017. Постала  је пракса да ученици 8-мих 

разреда из Основних школа  Општине Шид присуствују манифестацији у Вишњићеву која 

је  одржана 4.новембра. Посетом Филиповом гробу и предавању о његовом животу,  

ученици су  употпунили своје знање о  једном од најзначајнијих српских песника новије 

српске историје и познатом гуслару. Парастос је служио Његово Преосвештенство 

Епископ сремски господин Василије у храму у Вишњићеву. У част "српског Хомера" 

одржан је културно-уметнички програм у коме  су учествовали и ученици наше школе. 

 

  
 



16.11.2017.-- ДАН ШКОЛЕ - САЈАМ НАУКЕ—Прилог текст из Просветног  прегледа 

 

                      



   

   

   

Текст из чланка је довољно илустративан  да опише ток догађаја  за Дан школе као и 

фотографије које су приложене  тако да се  посебна појашњења   не дају. 

 

 



ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА "МАШТА И МИМ" ауторски рад Санеле Милошевић и 

Игора Грексе, бившег ученика наше школе.  Ученици III и IV разреда. 30.11.2017 

  

ПРВА ПОМОЋ  Програм обуке запослених- Црвени  крст  Предавач: Јованка Вујасиновић 

 

Ученици одељења IV-2 посетили су ОШ "Јован Јовановић Змај" у Сремској Митровици  

(учитељица Љиљана Радовановић) 24.11.2017. 

   


