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ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ЛЕТОПИС ГИМНАЗИЈЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у средњој школи се остварују у току 

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у среду, 

23. децембра 2020. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године и завршава се: 

- 21.05.2021. године – за ученике четвртог разреда  гимназија;  

- 28.05.2021. године – за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег 

разреда трогодишњих стручних школа; 

- 18.06.2021.  године – за ученике првог, другог и трећег разреда гимназија и 

четворогодишњих средњих стручних школа и ученике првог и другог разреда 

трогодишњих средњих стручних школа. 

Школска 2020/2021. година почиње у специфичној ситуацији због вируса КОВИД. Од 

епидемиолошке ситуације ће зависити вид наставе. Настава ће се одвијати по неколико 

модела: комбиновани модел наставе, настава од куће (онлине) и редовна настава.  

У школи је запослено укупно 53 радникa од којих је 42 у настави. 

Запослени радно место звање  

1. Хромиш-

Аничић Нада 

Директор школе професор српске књижевности и језика  

2. Ступкин 

Татјана 

Шеф рачуноводства дипломирани економиста  

3. Перовић 

Мирјана 

Секретар школе дипломирани правник  

4. Комленац 

Јован 

Психолог  мастер психолог 

5. Петровић 

Јармила 

Наставник физичког 

васпитања 

професор физичког васпитања 

6. Павловић 

Гордана 

Наставник српског 

језика и 

књижевности 

професор српске књижевности и језика 

7. Тутић 

Јелисавета 

Наставник 

рачуноводства 

дипломирани економиста 

8. Мердановић 

Весна 

Наставник 

математике 

дипломирани математичар – 

информатичар 
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9. Раца-

Радаковић 

Биљана 

Библиотекар и 

наставник историје 

професор историје 

10. Радаковић 

Страхиња 

Наставник историје доктор историјских наука 

11. Скенџић 

Милан 

Наставник 

математике 

дипломирани информатичар 

12. Шинка 

Милена 

Наставник 

рачунарства и 

информатике 

дипломирани инжењер организације 

рада 

13. Нанић Мирко Наставник основа 

економије, савремене 

пословне 

коресподенције и 

статистике 

дипломирани економиста 

14. Половина 

Бранко 

Наставник енглеског 

језика и 

књижевности 

професор енглеског језика и 

књижевности 

15. Стојановић 

Славица 

Наставник енглеског 

језика и 

књижевности 

професор енглеског језика и 

књижевности 

16. Рац Бранкица Наставник српског 

језика и 

књижевности 

професор српске књижевности и језика 

17. Пршић 

Милушка 

Наставник хемије мастер професор хемиоје 

18. Прибичевић 

Дејан 

Наставник биологије магистар биолошких наука 

19. Миљеновић 

Мирослав 

Наставник биологије дипломирани биолог 

20. Боровница 

Свјетлана 

Наставник физике професор физике 

21. Ћућа 

Бранимир 

Наставник физике професор физике 

22. Миличић 

Силвија 

Наставник 

социологије и 

грађанског васпитања 

професор социологије 
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23. Андоновић 

Слађана 

Наставник латинског 

језика 

дипломирани класични филолог 

24. Мириловић 

Небојша 

Наставник латинског 

језика 

дипломирани класични филолог 

25. Дабић Тијана Наставник економске 

групе предмета 

дипломирани економиста 

26. Лукач Бранко Наставник 

филозофије 

професор филозофије 

27. Валентировић 

Суман Савка 

Наставник хемије специјалиста-професор хемије 

28. Шкорић 

Љиљана 

Наставник 

рачунарства и 

информатике 

професор информтатике 

29. Јукић 

Светлана 

Наставник немачког 

језика и 

књижевности 

професор немачког језика и 

књижевности 

30. Нонковић 

Ивана 

Наставник музичке 

културе 

професор музичке културе 

31. Торма Миљан Наставник ликовне 

културе 

мастер инжењер унутрашње 

архитектуре 

32. Раич 

Александра 

Наставник географије матер географ (мастер професор 

географије) 

33. Давидовић 

Мелиса 

Наставник енглеског 

језика и 

књижевности  

мастер професор енглеског језика и 

књижевности 

34. Милошевић 

Милош 

Наставник физичког 

васпитања 

мастер професор физичког васпитања 

35. Слађана 

Крчмар    

Наставник правне 

групе предмета 

дипломирани правник 

36. Лазор Зденко Наставник руског 

језика и 

књижевности 

дипломирани филолог – мастер 

(русински језик) 
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37. Лазар Павић Наставник верске 

наставе – 

православне 

дипломирани теолог 

(мастер теологије и мастер правник) 

38. Поповић 

Весна 

Наставник 

филозофије 

Дипломирани филозоф 

39. Марковац 

Дарко 

Наставник 

филозофије 

Дипломирани филозоф 

40. Арсеновић 

Младен 

Наставник 

инфроматике 

Дипломирани економиста 

41. Миланковић 

Јелена 

Наставник српског 

језика и 

књижевности 

професор дипломирани филолог 

србиста у одељењима за националне 

мањине 

42. Хрчек Кусало 

Анита 

Наставник српског 

језика и 

књижевности 

Дипломирани филолог србиста 

43. Татјана 

Тојагић 

Наставник 

математике 

 

44. Вера Ботић Наставник 

математике 

 

45. Зорица Давид Наставник 

математике 

 

46. Јасмина 

Несванулица 

Станић 

Наставник 

психологије 

 

47. Ширадовић 

Јована 

Библиотекар Професор историје 

48. Лакић Петар домар/мајстор 

одржавања 

средња стручна спрема 

49. Арбутина 

Славица 

радник за одржавање 

хигијене 

 

50. Дрезгић 

Јадранка 

радник за одржавање 

хигијене 

 

51. Болдиш 

Биљана 

радник за одржавање 

хигијене 
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52. Сенић Биљана  радник за одржавање 

хигијене 

 

53. Јукић Филип  техничар одржавања  

информационих 

система  

и технологија 

средња стручна спрема 

 

Табеларни преглед бројног стања ученика 
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Друштвено језички Страхиња Радаковић 1-1 19 10 

Општи Милушка Пршић 1-2 30 21 

Општи Дејан Прибичевић 1-3 30 18 

Економски техничар Мирко Нанић 1-4 30 17 

Прва година укупно 109 66 

Друштвено језички Миљан Торма 2-1 24 22 

Општи 
Милена Шинка 

2-2 
20 15 

Општи Зденко Лазор 2-3 21 18 

Економски техничар Милош Милошевић 2-4 30 21 

 Друга година укупно 95 76 

Друштвено језички Александра Раич 3-1 24 10 

Општи Бранимир Ћућа 3-2 23 14 

Општи Милан Скенџић 3-3 17 12 

Економски техничар Јелисавета Тутић 3-4 28 15 

 Трећа година укупно 
108 67 

Друштвено језички Бранкица Рац 4-1 26 17 

Општи Биљана Раца Радаковић 4-2 22 13 

Општи Гордана Павловић 4-3 26 17 

Економски техничар Тијана Дабић 4-4 33 19 

Четврта година укупно 
107 66 

Ниво школе укупно 419 275  
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СЕПТЕМБАР 

01. септембар 2020. године 

Школска година почела је у уторак 1. септембра.  

Због комбинованог модела наставе, свако одељење биће подељено на две групе, тако да 

прва група на непосредну наставу креће од 1. септембра, док друга група за то време 

наставу прати онлајн, а наредне недеље се групе ротирају. Настава је скраћена на 30 

минута. Кантина у школи не ради због мера заштите од вируса. 

Ношење заштитних маски у школи је обавезно, као и поштовање осталих прописаних 

мера заштите од вируса. 

 

ОКТОБАР 

6. октобар 2020. године 

Отварање Дечије недеље је дана 05. 10. 2020. године уприличено са ученицима Гимназије 

"Сава Шумановић" у Галерији слика "Сава Шумановић" у Шиду. На отварању су били 

присутни: директорка Галерије Весна Буројевић, сарадница Анђелка Радосављевић, 

професор историје уметности Миљан Торма, као и наш режисер и глумац Цветин 

Аничић. 
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6. октобар 2020. године 

У току обележавања Дечије недеље, ученици првог разреда наше гимназије који похађају 

грађанско васпитање,са професорицом Иваном Нонковић посетили су данас Mузеј 

наивне уметности "Илијанум". Заједно са децом из ОШ "Јован Јовановић Змај" 

учествовали су у креативној радионици израде "Апокалиптичног петла" (Илија 

Башичевић Босиљ), техником колаж. Поред ове активности, заједно су погледали и 

постављену изложбу Чика Јовиних песама са дивним илустрацијама, а оне су их вратиле 

у детињство. 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

23. октобар 2020. године 

Прво пилотирање државне матуре, које се 

спроводи уз подршку Пројекта државне матуре, 

обухватиће ученике трећих разреда из 101 средње 

школе и провераваће квалитет испитних задатака 

и дела процедура. Наша Гимназија има част да 

буде једна од школа из узорка. 

Како ће изгледати „велика“ матура имаће прилику да виде и испробају ученици трећих 

разреда из 101 средње школе у којима ће, од 27. до 30. октобра ове године, бити 

организовано прво пилотирање државне матуре. Припреме у оквиру Пројекта државне 

матуре се, упркос епидемији вируса Covid-19, одвијају према плану, па је Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја донело одлуку да се прво пилотирање одржи у 

наведеном термину.  

 

26. октобар 2020. године 

Представници Гимназије „Сава Шумановић“, као и представници Ђачког парламента 

наше школе су у оквиру пројекта фондације Ане и Владе Дивца „Славимо разноликост“, 

у који је укључена и наша школа, посетили Техничку школу у Владичином Хану. 

Студијска тродневна размена обухватила је 6 школа из Суботице, Шида, Руме, Пожеге, 

Врања и Владичиног Хана, те укључује 12 наставника и 18 ученика.Студијскa разменa 

се реализује у оквиру пројекта "Славимо разноликост" уз подршку Open Society 

Foundation Serbia / Фондација за отворено друштво Србија. 

Циљ овог пројекта је да ученици упознају различите крајеве Србије, упознају друге 

школе, културе и обичаје. 
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26. октобар 2020. године 

На улазу у школу постављене рампе за особе са инвалидитетом. Поставку рампи 

реализовала је Општина Шид уз подршку Министартсва за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања Републике Србије. 

 

 

30. октобар 2020. године 

Дана, 30. 10. 2020. године у Алексинцу је одржано Републичко такмичење у стоном 

тенису, на ком је наша школа захваљујући нашим младим спортистима Лазару Дангузов 

2-2 одељење и Вељку Станковић 4-3 одељење, заузела пласман међу 8 најбољих 

школских екипа у Србији. Наше младе спортисте је на такмичење пратио професор 

Милош Милошевић. Нашим спортистима честитамо на високом пласману. 
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НОВЕМБАР 

02. Новембар 2020. године 

Први дан централизованог оцењивања тестова које су ученици пилот-школа широм 

Србије решавали од 27. до 30. октобра, почео је 02. 11. 2020. године. У Београду је прва 

трећина професора почела са радом. Свака целодневна сесија започиње уводном 

оријентацијом и детаљима кључа за оцењивање, те су предмети раздвојени по салама, 

ради одржања безбедне раздаљине између учесника. У оцењивању и прегледању тестова 

учествују и професори запослени у Гимназији „Сава Шумановић“ из Шида. 
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05. Новембар 2020. године 

У Гимназији "Сава Шумановић" Шид у току су радови на адаптацији расвете, односно 

обавља се комплетна замена старе расвете новим штедљивим лед светиљкама чиме се 

знатно побољшава енергетска ефикасност. Средства за овај пројекат су добијена од 

Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај АП Војводине а 

остатак суфинансира Општина Шид. 

 

 

30. Новембар 2020. године 

Од 30.11.2020. године због погоршања епидемијске ситуације, настава прелази на 

наставу од куће (онлине). Прво полугодиште се завршава  18.12.2020. године и зимски 

распуст ће трајати до 18.01.2021. године. 

 

ЈАНУАР 

18. јануар 2021. године 

Друго полугодиште школске 2020/21. почиње у понедељак 18.01.2021. Прва група 

ученика има непосредну наставу у школи уз поштовање епидмиолошких мера, а друга 

група похађа наставу на даљину. 
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27. јануар 2021. године 

Гимназија „Сава Шумановић“ је и ове школске године 27. јануарa традиционално 

обележила Савиндан, празник посвећен српском светитељу и просветитељу Светом Сави 

у цркви Лазарици у Шиду. Ученици и наставници су присуствовали богослужењу које је 

било посвећено највећем српском просветитељу и првом српском архиепископу Светом 

Сави. 

 

 

 

ФЕБРУАР 

04. фебруар 2021. године 

Савез за школски спорт Срема доделио је признање Гимназији "Сава Шумановић" за 

постигнуте резултате у школском спорту за 2019/20. годину. 
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22. фебруар 2021. године 

 

Окружно такмичење из физике одржано је дана 20. 02. 2021. године у Новом Саду. На 

поменутом такмичењу учествовали су ученици Гимназије „Сава Шумановић“, те 

постигли веома високе резутате. У категорији првог разреда ученица Ивана Рађевић 1-2 

одељење освојила је ТРЕЋУ награду. У категорији другог разреда ученица Тамара Јевтић 

2-3 одељење освојила је ПРВУ награду, док је ученица Јована Лазић 2-2 одељење 

освојила ДРУГУ награду. У категорији четвртог разреда ученица Јелена Божин 4-3 

одељење освојила је ПРВУ награду. 

 

МАРТ 

01. март 2021. године 

У Сремској Митровици 27. 02. 2021. године одржано је 

Окружно такмичење из математике. Наши ученици 

Тамара Јевтић 2-3, Живко Бјелић 3-2 и Јелена Божин 4-3 

су освојили 1. места и пласирали су се на Републичко 

такмичење.  

 

 

08. март 2021. године 

Од 08.03.2021. године због погоршања епидемијске ситуације, настава прелази на 

наставу од куће (онлине).  

25. март 2021. године 

ИТ компанија "Levi9 Techology Servis" из Новог 

Сада донирала је нашој школи 15 рачунара. 

Донацију је уручио запослени у тој компанији 

Драган Шкрињар, бивши ученик гимназије, уз 

велику помоћ и подршку директорке компаније 

Анамарије Петровић, која је такође била ученица 

Гимназије "Сава Шумановић" Шид. 
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Захваљујући овој донацији, Гимназија је завршила опремање још једног новог кабинета 

информатике. 

 

 

AПРИЛ 

04. април 2021. године 

Финални ниво турнира младих физичара одржан је 04. априла 2021. године где су наше 

ученице: Јована Лазић и Јелена Божин радиле у групама и презентовале резултате до 

којих су дошле истраживањем. По оценама жирија заузеле су 3. место. Нажалост због 

тренутне епидемиолошке ситуације то такмичење се ту и завршава. Ученице је за 

такмичење спремао професор Бранимир Ћућа. 

 

19. април 2021. године 

Ученици су се у школске клупе вратили у понедељак 19.04.2021. године по моделу од 

почетка године. 

 

24. април 2021. године 

 

У Крагујевцу, 23. и 24. априла 2021. године одржано је Републичко такмичење из физике. 

Наша ученица Тамара Јевтић 2-3 одељење је освојила прву награду, а Јована Лазић 2-2 
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одељење другу награду. Ученица Јелена Божин 4-3 одељење добила је Похвалу за 

учешће на Републичком такмичењу. 

 

 

25. април 2021. године 

У недељу, 25. 04. 2021. године одржано је Окружно такмичење из 

књижевности - Књижевна олимпијада. На Републичко такмичење се 

пласирала Катарина Мајхер 3-4 одељење. Катарину је за такмичење 

припремала ментор проф. Бранкица Рац. 
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MAJ 

06. мај 2021. године 

Ученици наше школе су на међуокружном такмичењу у рукомету, кoje je oдржанo у 

Ваљеву 05. маја, заузели 3. место. 

 

 

06. мај 2021. године 

Ученице наше школе учествовале су у Инђији на Окружном првенству у футсалу (мали 

фудбал) и заузеле 2. место. 
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13. мај 2021. године 

У Галерији слика Саве Шумановића поводом манифестације Музеји за 10, дана 13. 05. 

2021. године, одржана је панел дискусија на тему „ Посета Галерији или виртуелна тура“ 

намењена младима.  

 

 

16. мај 2021. године 

У недељу 16. маја 2021. године одржано је Окружно 

такмичење у Сремској Митровици из српског језика и 

језичке културе. Пласман на Републичко такмичење 

оствариле су ученице: Емилија Поповић 3-1 одељење, 

Емилија Зечевић 4-2 и Јелена Божин 4-3 одељење 

Гимназије "Сава Шумановић".  
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18. мај 2021. године 

У уторак 18. маја ученици III-1 одељења заједно са професорима Миљаном Тормом и 

Иваном Нонковић посетили су Музеј наивне уметности "Илијанум", како би заједно са 

групом ученика из ОШ "Јован Јовановић Змај" обележили Међународни дан музеја. 

 

 

28. мај 2021. године 

У петак, 28.5.2021. у школи смо отворили изложбу слика наше ученице Саре Ал Сабахи. 

Ученица долази из Ирака и завршава први разред наше школе. Сара има снажну и 

искрену потребу да црта и слика. Као школа препознали смо њену потребу и одлучили 

да је подржимо. 
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31. мај – 04. јун 2021. године 

Матруски испити и одбрана матурских радова за матуранте одржали су се у периоду од 

31. маја до 04. јуна 2021. године. 

 

 

 

ЈУН 
22. јун 2021. године 

 

Православни Богословски Факултет у Београду и Епархија 

сремска, расписали су поводом васкршњих празника Конкурс 

за примере добре праксе у верској настави. На конкурс се 

пријавила и наша школа са пројектом ,,Културно-историјска 

баштина града Шида“. Пројекат Гимназије "Сава 

Шумановић" освојио је прво место у категорији средњих 

школа. 
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23. јун 2021. године 

 
Титулу Ђака генерације 2020/2021. понела је је ученица Јелена Божин, ученица 4-3 

одељења. Смерна, скромна и паметна девојка која је своју школу увек представљала у 

најбољем светлу на разним такмичењима и смотрама. Одлуком Сремских новина из 

Сремске Митровице, Јелена је проглашена за Ђака генерације Срема. 

 

 
 

19. јул 2021. године 

 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја реализује пројекат под називом ”Развој 

информационо-комуникационе инфраструктуре у установама 

образовања, науке и културе – Повезане школе – фаза 2” у који 

је укључена и наша школа. Циљ пројекта је унапређење 

информационо-комуникационе инфраструктуре у установама 

образовања у складу са највишим стандардима. Овим 

пројектом нашој школи омогућен је бежични интернет који ће 

олакшати наставницима и ученицима коришћење 

најсавременијих наставних средстава.  

 

 

 


