
 



 

 

 

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 изводи 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 
Ово је школа са великим   бројем ученика која ради у четири естетски уређена објекта у 

пограничној, неразвијеној општини.  Бави се образовањем, културом и спортом, водећи рачуна о 

објективности и непристрасности у атмосфери толеранције и међусобног уважавања, како би се  

развијала  креативност и свестраност код ученика и пружали   подршку  једни другима. 

 

В И З И Ј А 
Желимо да постанемо школа у којој ће, у атмосфери континуираног, планског и систематског 

вредновања,  међусобно бити усклађени захтеви и методе рада наставника са узрасним и 



развојним карактеристикама  ученика,  њиховим  обавезама,  интересовањима  као  и  врстом  и  

степеном оптерећености. 

Ово су основне одредбе новог Развојног плана за период 2016/17.-2020/21. 

 

 Сваки ученик не мора бити одличан ђак, али може постати одличан човек! 

Стварамо школу која усађује и негује хумане вредности генерацијама које школујемо. Школу 

обликујемо као место где деца радо долазе да би се дружила, образовала и информисала: 

културно, здравствено и технички. Тежимо да у складу са могућностима максимално осавременимо 

наставу, уз поштовање индивидуалности ученика и њихових развојних специфичности.  

Настојимо  осавременити  школу  да би била  току са иновацијама,  у којој је школски живот 

разноврстан, а ученици мотивисани и активни, чија је средина подстицајна и безбедна, у којој 

владају сараднички односи и тимски рад. 

Желимо да постанемо школа у коју деца радо долазе јер настојимо да настава буде  кабинетска, 

савремена, ефикасна, квалитетна, инклузивна  и прилагођена потребама и интересовањима 

ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице. 

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава 

међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, 

радо долазили и лепо се осећали у њој, школа за стицање трајног и применљивог знања која 

ће оспособити ученике за целоживотно учење и лични развој. 

 

СТРАТЕГИЈА 

Освестити наставнике, родитеље и локалну заједницу о важности њихове сарадње за добробит детета, 

стварати заједничке циљеве, неговати међусобну комуникацију,  развијати свестране сарадничке односе. На 

тај начин Школа,  родитељи и локална заједница  ће преузети одговорност за развој наше школе. 
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Организација  рада  школе 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ: 

Фарбаш мр Далибор-директор школе                                                                                                         

Дупало мр Вера- помоћн.  директора—одељењски старешина 8/4  одељења                                                                                                     

Перишић Бојана – секретар школе                                                                                                             

Давидовић Пава – шеф рачуноводства                                                                                                     

Кљајић Драгица – административни радник 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

Живковић Јелена – педагог – одељењ.старешина 8/1 одељења                                                                                                                       

Боројевић Миливој – психолог                                                                                                                    

Видић Миланковић Биљана – библиотекар   

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА                                                                                                                         
Први   разред                                                                             Други    разред                          

Клисурић  Александра                                                            Стефановић Петар                     

Николић  Биљана                                                                     Лазић  Снежана                     

Божичковић  Новак                                                                  Видовић  Соња                                  

Бите  Славица                                                                           Матијаш  Тања                          

Жанплонг  Светлана                                                                Ракић  Тања                                    

Лемаић  Илијана                                                                       Вурдеља  Сања                                                                                                                           

Трећи   разред                                                                          Четврти  разред                                                         

Степанчевић  Сања                                                                 Болманац Драгица                                               

Радовановић  Љиљана                                                          Грозданић Сања                                                  

Боројевић Александра                                                          Мирило Мирјана                                             

Дураковић Нада                                                                      Ивковић Красанка                                            

Скорупан  Милан                                                                    Чањи  Мирјана                                                

Тодоровић  Снежана                                                              Марјановић Горана                                              

Димитров  Биљана                         

 

Продужени  боравак   –   Ристић  Александра                                                                                    

У току школске 2016/2017. године у групу продуженог боравка је уписано 26 ученика. Од којих је 17 

свакодневно похађало боравак док је осталих 9 ученика повремено било присутно у зависности од 

смене наставе. Продужени боравак је ученицима био доступан сваког радног дана од  07:30  до 

13:30 часова. 



ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Предмет Наставник ОС 

Српски 
језик 

Продић Мирјана 5/1 

Радишић  Невенка 8/3 

Давидовић Јована 8/4 

Одељ.стареш. преузела Дупало мр Вера 8/4 

Лазаров Јована / 

Павловић Биљана / 

Марковић Ивана 7/Б 

Тодоровић Биљана 5/К 

 
Енглески језик 
 
 

Раданов мр  Љиљана 7/4 

Трифковић Биљана 6/3 

Вејновић Елизабета / 

Ковачевић Јелена / 

Баришић Татјана / 

Међедовић Никола/Срнка Марина / 

Руски језик 
Катановић Снежана / 

Мисирлић Десанка / 

 Павловић Биљана / 

Ликовна култура Бабић Оливера / 

 Остојић Милош / 

Музичка култура 
Филагић Снежана / 

Марић Изабела 6/Б 

Историја 
Географија 

Грозданић Мирослав 6/1 

Лазић Биљана 5/2 

Лалић Мирјана 8/Б 

Радујковић Радован / 

Папуга  Владислав / 

Баришић Татјана / 

Физика 
Смиљанић Милица 7/2 

Голубовић Биљана 5/3 

Математика 

Гњидић Горана 7/1 

Дупало Душана / 

Душанић   Маријана / 

Вудрак Влатка / 

Пејић Милица / 

Лазић  Мара 7/К 

 
Биологија 
 

Башић  Валентина 5/4 

Бранковић Данијела / 

Чавић  Славица / 

Хемија 
Радивојшић Јадранка 7/3 

Шушкић Сњежана / 

Техничко и информат. 
образов. 

Панџић Душко / 

Голубовић Биљана 5/3 



Дражић Драган / 

 
Физичко  васпитање    / спорт 

Мудринић Драган 6/2 

Јекић  Татјана 8/2 

Дудок Расћо 8/К 

Панић Горан 6/К 

Педагогица Живковић Јелена одељ.старешина 8/1 

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 

Грбић Радивој  Домар школе 

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 2016 / 2017.  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 
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,  помоћнник директора 



Крајем августа  2016.године, по Статуту школе, за школску 2016/17. на  место помоћн. директора  
решењем директора  именована је магистар Вера Дупало.  
 

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. 

Као и сваке школске године, школа је аплицирала  на све пронађене и објављене конкурсе 
Министарства просвете, Покрајинских секретаријата за образовање и Секретаријата за спорт и 
омладину, Управе за капитална улагања Републике и Покрајине, прикључили смо се Програму 
капиталних инвестиција општине Шид за 2016-2021.годину као и на разне пројекте владиних и 
невладиних организацја за доделу средстава за отклањање свих ових недостатака  и проблема како 
у матичној школи, тако и у издвојеним одељењима. Аплицирано је укупно на шеснаест пронађених  
конкурса.  

 
Конкурси на које смо аплицирали у школској 2016/17.години и где су остварена 
финансијска средства:  

1. Конкурисано је за опремање наставних просторија (TV, Projektori,CD plejeri). Добијено 
120.000,00 динара за куповину TV апарат. 

2. Конкурс за опремање фискултурних   сала  функционалним справама и реквизитима.  
Добијено 320.000,00 динара. 

3. Школа се укључила у Програм капиталних инвестиција општине Шид  2016.-2021. год.--
капиталне донације. Очекује се реконструкција зграде матичне школе 2018.год. 

4. Аплицирано је за финансирање израде  пет пројеката:- а/ Пројекат санације објекта ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Шиду—Добијено 240.000,00 динара; б/ Пројекат санације објекта ОШ 
„Бранко Радичевић“- Издвојено одељење у Бачинцима—Добијено 180.000,00 динара 

5. Конкурисано 26.06.2017.године у Покрајински секретаријат  за спорт и омладину за опрему 
поводом новог плана и програма Физичког васпитања—нове секције. Позитивно. Добијено 
281.040 динара. 

Конкурисано је на знатно више објављених конкурса Министарства просвете, Покрајинских 
секретаријата, разних амбасада, невладиних организација и сл. али су остварена  средства  само по 
горе наведеним конкурсима. 

 



БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 2016/17. година 

УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ   2016/17.година 
 

Место разредна настава предметна настава укупно 

Шид 310 332 642 

Гибарац 37 0 37 

Бачинци 44 38 82 

Кукујевци 87 45 132 

Укупно 476 415 891 
 

 
         

 

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 године радило се по календару који је донео Покрајински секретаријат за образовање  
Војводине за  2016/2017. годину. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Активности током школске године дате су по месецима—глобално  
и по подручним школама појединачно,  како су се одвијале. 
 
СЕПТЕМБАР 2016. 
Пребројани су и однети пригодни поклони Скупштине општине за све прваке у издвојеним 
одељењима и остављен потребан број за ученике у матичној школи. 
Инициране су и одржане  скромне свечаности и приредбе за прваке у матичној школи и издвојеним 
одељењима у Гибарцу, Бачинцима и Кукујевцима којима су присуствовали сви родитељи првака  и 
представници локалне самоуправе. 
 
Наставници разредне наставе који су преузели прваке у школској 2016/17.год: 
Клисурић  Александра        Шид               Бите  Славица  Гибарац                                                                                         
Николић  Биљана                Шид               Жанплонг  Светлана  Бачинци                                                                                   
Божичковић  Новак              Шид               Лемаић  Илијана  Кукујевци                                                                                          
Стјепановић  Зора               Шид    
                                                                                                           

                                                
 
Активности у издвојеним одељењима Гибарац, Бачинци и Кукујевци, биће дате интегрално са 
осталим догађањима  као специјалани  анекси   летопису  у школској  2016/17.години после 
приказаних активности у матичној школи.   



     
 

Организована су  три предавања Полицијске управе-Станица Шид: Упознавање  са Полицијом,  

Вршњачко насиље као и Болести зависности. Извршена је  евалуација усвојеног знања  на крају 

сваког предавања посебним анкетама. 

       

Почеле су активности и припреме за  Дечију недељу и Дан старих особа, као и активности око 

верске наставе-посете црквама; грађанског васпитања; уметности - посете  галеријама слика; спорта 

и рекреације - излети и такмичења –радна субота. 

 

  Постаје традиција—организација бесплатног курса енглеског језика за наставнике 

почетнике који држи наставница енлеског језика Биљана Трифковић као и рекреација аеробик и 

фитнес вежби коју  реализују  Дупало Душана и Панић Горан  три пута недељно бесплатно за наше 

наставнице и наставнике. Обе активности почињу са радом у септембру а завршавају се крајем 

наставе 30. јуна.  

 

 



ОКТОБАР       2016.  АКТИВНОСТИ 

   

Као и сваке године, и ове је Дечија недеља пропраћена низом манифестација како у матичној школи, 

тако и у издвојеним одељењима: посете градској библиотеци, галеријама слика,  црквама, 

манастиру, спортски дани.... Извештај о томе даје Дечији савез а овде су неке  фотографије. 

  

 У оквиру програма обележавања Дечје недеље, 7.10.2016. године, одржана је и  Трка за срећније 

детињство у организацији  Црвеног крста Шид,  под мотом „Имамо циљ- дођи на старт“. Ученици 

наше школе су се масовно одазвали и  на тој традиционалној спортској манифестацији освојили 

велики број медаља.  

  

Низом активности, у периоду од 10. до 18. октобра, обележен је Европски дан борбе против трговине 



људима. Помоћн. директора, мр Вера Дупало, одржала је презентације на часовима одељенског 

старешине у свим одељењима од петог до осмог разреда.  Наставница ликовне културе Оливера 

Бабић је припремила са ученицима изложбу ликовних радова на тему трговине људима и тако 

послали јасну поруку свету о проблему сузбијања ове појаве и тешког положаја жртава. 

                             
 

 

 

Одржан је ДАН НАУКЕ у матичној школи,  други по реду. Реализован Фестивал науке 07.10.2015.  је  

био својеврсни тријумф ангажовања ученика, наставница и наставника. Реализовано је мноштво 

експеримената из великог броја наставних предмета. Посебно је интересантна изложба кућних 

љубимаца и својеврсни « биоскоп» са видео бима. Присуство многобројних гостију дало је подстицај 

да Фестивал следеће године буде још  бољи. Овом догађају, Просветник гласник је посветио целу 

страницу чији снимак прилажемо као фотографију. 

 



 

                 


