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ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ЛЕТОПИС ГИМНАЗИЈЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 

 

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

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 

23. децембра 2021. године.  

Друго полугодиште почиње у понедељак, 10. јануара 2022. године и завршава се: 

- 24.05.2022. године – за ученике четвртог разреда  гимназија;  

- 31.05.2022. године – за ученике четвртог разреда четворогодишњих и трећег 

разреда трогодишњих стручних школа; 

- 24.06.2022. 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 2021/2022. година почиње у редовним условима.  

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 / Ивана 

Кошутић  

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. Раца-

Радаковић 

Биљана 

Библиотекар и 

наставник историје 

професор историје 
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9. Радаковић 

Страхиња 
Наставник историје доктор историјских наука 

10. Скенџић 

Милан 
Наставник 

математике 

дипломирани информатичар 

11. Шинка 

Милена 

Наставник 

рачунарства и 

информатике 

дипломирани инжењер организације 

рада 

12. Нанић Мирко Наставник основа 

економије, савремене 

пословне 

коресподенције и 

статистике 

дипломирани економиста 

13. Половина 

Бранко 
Наставник енглеског 

језика и 

књижевности 

професор енглеског језика и 

књижевности 

14. Стојановић 

Славица 
Наставник енглеског 

језика и 

књижевности 

професор енглеског језика и 

књижевности 

15. Рац Бранкица Наставник српског 

језика и 

књижевности 

професор српске књижевности и језика 

16. Пршић 

Милушка 
Наставник хемије мастер професор хемиоје 

17. Прибичевић 

Дејан 
Наставник биологије магистар биолошких наука 

18. Миљеновић 

Мирослав 

Наставник биологије дипломирани биолог 

19. Боровница 

Свјетлана 

Наставник физике професор физике 

20. Ћућа 

Бранимир 

Наставник физике професор физике 

21. Миличић 

Силвија 

Наставник 

социологије и 

грађанског васпитања 

професор социологије 

22. Андоновић 

Слађана 

Наставник латинског 

језика 

дипломирани класични филолог 
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23. Мириловић 

Небојша 
Наставник латинског 

језика 

дипломирани класични филолог 

24. Дабић Тијана Наставник економске 

групе предмета 

дипломирани економиста 

25. Лукач Бранко Наставник 

филозофије 

професор филозофије 

26. Валентировић 

Суман Савка 

Наставник хемије специјалиста-професор хемије 

27. Јукић 

Светлана 

Наставник немачког 

језика и 

књижевности 

професор немачког језика и 

књижевности 

28. Нонковић 

Ивана 

Наставник музичке 

културе 

професор музичке културе 

29. Торма Миљан Наставник ликовне 

културе 

мастер инжењер унутрашње 

архитектуре 

30. Раич 

Александра 

Наставник географије матер географ (мастер професор 

географије) 

31. Давидовић 

Мелиса 

Наставник енглеског 

језика и 

књижевности  

мастер професор енглеског језика и 

књижевности 

32. Милошевић 

Милош 

Наставник физичког 

васпитања 

мастер професор физичког васпитања 

33. Слађана 

Крчмар    

Наставник правне 

групе предмета 

дипломирани правник 

34. Лазор Зденко Наставник руског 

језика и 

књижевности 

дипломирани филолог – мастер 

(русински језик) 

35. Лазар Павић Наставник верске 

наставе – 

православне 

дипломирани теолог 

(мастер теологије и мастер правник) 

36. Поповић 

Весна 
Наставник 

филозофије 

Дипломирани филозоф 
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37. Марковац 

Дарко 
Наставник 

филозофије 

Дипломирани филозоф 

38. Арсеновић 

Младен 
Наставник 

инфроматике 

Дипломирани економиста 

39. Миланковић 

Јелена 

Наставник српског 

језика и 

књижевности 

професор дипломирани филолог 

србиста у одељењима за националне 

мањине 

40. Хрчек Кусало 

Анита 

Наставник српског 

језика и 

књижевности 

Дипломирани филолог србиста 

41. Влатка Вудрак Наставник 

математике 

Дипломирани математичар 

42. Вера Ботић Наставник 

математике 

Дипломирани математичар 

43. Зорица Давид Наставник 

математике и 

наставник економске 

групе предмета 

Дипломирани економиста 

44. Јасмина 

Несванулица 

Станић 

Наставник 

психологије 

Мастер психологије 

45. Вујић 

Александар 
Наставник 

информатике 

Дипломирани информатичар 

46. Ширадовић 

Јована 

Библиотекар Професор историје 

47. Лакић Петар домар/мајстор 

одржавања 

средња стручна спрема 

48. Арбутина 

Славица 

радник за одржавање 

хигијене 

 

49. Дрезгић 

Јадранка 
радник за одржавање 

хигијене 

 

50. Болдиш 

Биљана 
радник за одржавање 

хигијене 
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51. Сенић Биљана  радник за одржавање 

хигијене 

 

52. Јукић Филип  техничар одржавања  

информационих 

система  

и технологија 

средња стручна спрема 

 

Табеларни преглед бројног стања ученика 
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Општи  Младен Арсеновић 1-1 20  

Општи Јармила Петровић 1-2 20  

Општи Светлана Јукић 1-3 20  

Економски техничар Зорица Давид 1-4 30  

Прва година укупно   90  

Друштвено језички Страхиња Радаковић 2-1 19 10 

Општи Милушка Пршић 2-2 30 21 

Општи Дејан Прибичевић 2-3 30 18 

Економски техничар Мирко Нанић 2-4 30 17 

Друга година укупно 109 66 

Друштвено језички Миљан Торма 3-1 24 22 

Општи 
Милена Шинка 

3-2 
20 15 

Општи Зденко Лазор 3-3 21 18 

Економски техничар Милош Милошевић 3-4 30 21 

Трећа година укупно 95 76 

Друштвено језички Александра Раич 4-1 24 10 

Општи Бранимир Ћућа 4-2 23 14 

Општи Милан Скенџић 4-3 17 12 

Економски техничар Јелисавета Тутић 4-4 28 15 

Четврта година укупно 
108 67 

Ниво школе укупно 402  
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СЕПТЕМБАР 

1. септембар 2021. године 

Школска година почела је у среду 1. септембра.  

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

мера заштите од вируса. 

1. септембар 2021. године 

Почетком нове школске 2021/22. године у Гимназији ,,Сава Шумановић“ Шид  решен је 

вишегодишњи проблем уградње громобрана и тиме је постигнут максимални степен 

безбедности у  школској згради. Радове је финансирала Општина Шид. 

 

ОКТОБАР 

5. октобар 2021. године 

У оквиру "Дечје недеље", глумица Културног центра из Крушевца, Лидија Ужаревић, 

одиграла је у сали КОЦ-а монодраму под називом “Деца пакла”. Представа оживљава 

погубне последице дроге из перспективе мајке која сведочи потпуном краху живота свог 

детета. На ову тему, након представе је одржана и трибина за ученикe, које су водиле 

наше ученице Николина Бонић и Ања Јовановић. Представници Суда, Дома здравља и 

Центра за социјални рад су одговарали на постављена питања. Представи су 

присуствовали ученици 1. разреда Гимназије „Сава Шумановић“ из Шида. 
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6. октобар 2020. године 

У Гимназији "Сава Шумановић" у Шиду, у оквиру Дечје недеље, одигране су 

хуманитарне пријатељске утакмице за Алексу Чавић. Одбојкашку утакмицу одиграле су 

женске екипе професора против ученица, док су снаге у кошаркашкој утакмици 

одмериле мушке екипе професора и ученика наше школе. Снаге су на обе утакмице 

одмериле младост и искуство. 
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7. Oктобар 2021. године 

Поводом Дечије недеље у музеју наивне уметности "Илијанум", већ традиционално, 

ученици првих разреда гимназије који похађају гарађанско васпитање и ученици 

ОШ"Ј.Ј.Змај" учествовали су у  ликовној радионици са темом: "Све птице овог света", 

инспирисаном јучерашњом изложбом. 

 

 

 

НОВЕМБАР 

5. Новембар 2021. године 

Kризни штаб је због неповољних епидемиолошких услова, донео одлуку да јесењи 

распуст за ученике основних и средњих школа почне у понедељак, 8. новембра и да траје 

до петка, 12. новембра, а први радни дан  биће понедељак, 15. новембар. 

 

16. Новембар 2021. године 

Општина Шид је у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Националном 

возачком академијом (НАВАК) организовала тренинг безбедне вожње за ученике наше 

школе  који поседују пробну возачку дозволу, с циљем повећања безбедности у 

саобраћају код младих. 

Полазницима је током целодневног тренинга у НАВАК-у указано на опасности које могу 

да настану у саобраћају и који су то најчешћи узроци страдања на путу. Током 

практичног дела, кандидати су у контролисаним и безбедним условима уз надзор тренера 

НАВАК-а, стављени у ризичне ситуације и уз савете стручњака научени како да на те 

опасности на путу одговоре, а да не доведу у опасност друге и себе. 
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ДЕЦЕМБАР 

1. децембар 2021. године 

Међународни дан борбе против AIDS-а обележава се 1. децембра.  

Дан када се исказује подршка за људе који су HIV позитивни и указује на озбиљност 

овог вируса, али и на превенцију ове тешке болести. Овај дан обележава се од 1988. 

године. Црвена трака, као симбол борбе против болести и солидарност са оболелима, 

установљен је 1991. године.  

Црвени Крст у сарадњи са нашом школом обележио је овај дан на пригодан начин. 

Ученици 1-3 одељења, заједно са школским психологом и професорицом грађанског 

васпитања присуствовали су пројекцији краткометражног филма "Дечко који се стидео", 

а затим су одслушали кратко предавање о AIDS-у и о превенцији и заштити од ове 

болести. 
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6. децембар 2021. године 

У Покрајинском секретаријату за образовање АП Војводине у Новом Саду 03. децембра 

2021. године, додељене су награде за талентоване ученике и њихове менторе. Међу 

младим талентима нашла се и наша ученица Тамара Јевтић 3-3 одељење и њен ментор 

проф. Бранимир Ћућа, који су награђени за таленте из области физике! 

 

 

7. децембар 2021. године 

Агенција Уједињених нација за избеглице (UNHCR) прогласила је победнике државног 

средњошколског такмичења „Добро дошли у моју земљу” у којем су ученици средњих 

школа из целе Србије показали своју креативност на тему права избеглица и њихове 

укључености у локалне заједнице. 

Такмичење је организовано у партнерству са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, Делегацијом Европске уније у Србији и Шестом 

београдском гимназијом. 

Ученик Гимназије „Сава Шумановић“ из Шида, Лука Јашћур освојио је Прву награду у 

категорији „Кратки филм“. Ментор Луки Јашћуру је била Јелена Миланковић, професор 

српског језика. 
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14. децембар 2021. године 

У сарадњи са Локалном самоуправом Шид, у нашој школи је постављен штанд „Подршка 

породици”. Подељени су флајери са којих ученици могу да се информишу о превенцији 

преноса вируса КОВИД- 19, репродуктивном здрављу, превенцији вршњачког и 

породичног насиља, као и о хранитељским породицама. 
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22. децембар 2021. године 

На позив професора историје наши ученици организовали су изложбу ликовних радова 

на тему историјских догађаја. 

 

 

 

 

22. децембар 2021. године 

Ученици наше школе су и ову календарску годину завршили дводневним културним 

активностима у сарадњи са децом из ОШ"Јован Јовановић Змај". 
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Ђаци наше школе, који похађају оркестарску секцију, приредили су им 21.12. мали 

новогодишњи концерт. У музеју "Илијанум" 22.12. организовано је заједничко кићење 

јелке.  

Љубав, радост, песма и игра обележила су ова два дивна дана. 

 

 

ЈАНУАР 

10. јануар 2022. године 

По обавештењу Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 

школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама 

локалне самоуправе – почевши од 10. јануара 2022. године донета је ОДЛУКА:  да се од 

понедељка 10. јануара 2022. године примењује трећи модел огранизације васпитно 

образовног рада за све средње школе на територији АП Војводина. Друго полугодиште 

почеће наставом на даљину. 

 

27. јануар 2022. 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. 
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МАРТ 

10. март 2022. године 

Матуранти Гимназије "Сава Шумановић" су дана 10. 03. 2022. године заједно са својим 

професорима посетили Сајам образовања "Путокази 2022." и Сајам књига у Новом Саду. 
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29. март 2022. године 

„Два песника и слика“ је назив књижевне радионице која је одржана 29. 03. 2022. године 

у Галерији “Сава Шумановић“, а за циљ је имала проналажење експресионистичких 

елеманата на сликама Саве Шумановића као и у стиховима Милоша Црњанског и Растка 

Петровића. Овај уметнички трио Црњански-Шумановић-Петровић имао је одјека на 

целокупну нашу уметничку сцену с почетка 20. века као авангарда свега новог, но данас 

су били инспирација ученицима III-3 одељења да на другачији начин доживе два медија 

уметности: кроз ослобађање властитог израза, ерупцију асоцијација и експресивност боја 

у повезивању света слике и поетске речи ученици су били између стварности и визије. 

Кроз радионицу која је показала како се излази из граница могућег, постојећег и 

искуственог водили су их професори: Миљан Торма и Гордана Павловић, као и кустос-

педагог Анђелка Радосављевић. 

 

 

AПРИЛ 

15. април 2022. године 

На иницијативу професорке српског језика и књижњвности Јелене Миланковић која је 

уједно била и ментор, група ученика Гимназије "Сава Шумановић" пријавила се на 

конкурс који је расписала делегација Европске уније у Србији за такмичење под називом 

"Европски дневник". Ученици наше школе снимили су филм "Од крви и меса" на тему 

људских права. 
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Филм је награђен првом наградом стручног жирија, а добио је и највише гласова публике. 

Филмску режију потписују ученици Марко Ганибеговић и Лука Јашћур. 

 

 

15. април 2022. године 

Међународни дан планете Земље обележава се 22. априла још од 1970. године. Значај 

обележавања овог датума је упозорење на опасности која прете животу на Земљи, 

екосистемима и урбаним зонама услед развоја индустрије, увећане потрошње енергије, 

глобалног загревања и климатских промена. Циљ је да се скрене пажња грађанима на 

значај очувања природе и спречавање негативних последица на животну средину. 

Ученици наше гимназије, који похађају наставу грађанског васпитања, данас су посетили 

Техничку школу "Никола Тесла" где је била организована радионица израде плаката 

"Еколошки бонтон". Заједно са домаћинима и групом ученика из ОШ "Јован Јовановић 

Змај", због предстојећег распуста, обележили смо овај значајан дан неколико дана раније. 
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MAJ 

05. мај 2022. године 

У сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја општине Шид, представници Агенције 

за безбедност саобраћаја су 05. маја у сали КОЦ-а одржали трибину за матуранте 

средњих школа под називом "На матуру без аутомобила", како би изнели статистику која 

не охрабрује и како би путем превентивних активности указали на штетност и последице 

конзумације алкохола током вожње, употребе мобилног телефона током вожње или 

вожње брзином већом од оне прописане. Трибина је била интерактивног карактера, 

испуњена задацима и практичним питањима за потенцијалне возаче и возаче почетнике. 

Предавању под насловом "Jош увек возим" које је водио је Славиша Савић, предавач и 

сарадник Агенције за безбедност саобраћаја, присуствовали су и матуранти Гимназије 

„Сава Шумановић“ из Шида. 

 

 

 

18. мај 2022. године 

Међународни дан музеја обележава се сваке године 18.маја. У музеју наивне уметности 

"Илијанум" поводом ове прославе уприличена је креативна радионица "Музеј у кутији", 

која је била инспирисана екологијом, а са циљем да створи младе кустосе, макар на један 

дан. Заједно са ученицима Т.Ш. "Никола Тесла" и О.Ш. "Јован Јовановић Змај" ученици 

наше гимназије, са професорицом грађанског васпитања Иваном Нонковић учествовали 

су на овој радионици. Учесницима је била на располагању макета празног музејског 

простора, направљена од рециклираног картона, а такође и минијатурне Босиљеве слике 
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направљене од истог материјала. Задатак за ученике је био да осмисле свој изложбени 

простор и да залепе слике по свом избору, као и да нацртају кустосе. 

 

 

19. мај 2022. године 

Гимназија "Сава Шумановић" Шид је дана 19. маја 2022. године прославила Дан школе. 

На програму који су припремиле професорке српског језика и професорка музичке 

културе, поред свих запослених, присуствовали су представници локалне самоуправе, 

директорка основне школе "Сремски фронт", те шидски свештеници и ученици наше 

школе. Свима присутнима обратила се директорка наше школе гђа Нада Хромиш-

Аничић. Том приликом награђени су и похваљени сви ученици који су се истакли у 

различитим областима и који представљају наши школу на републичким нивоима 

такмичења. 
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20. мај 2022. године 

У петак, 20.05.2022, ученици Гимназије „Сава Шумановић“ и Техничке школе „Никола 

Тесла“ учествовали су у квизу знања о Сави Шумановићу. Квиз је организован у 

Галерији у оквиру програма Музеји за 10. 
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ЈУН 
 

15. јун 2022. године 

 
Почасну титулу Ђака генерације за школску 2021/2022. годину понео је ученик 4-2 

одељења Живко Бјелић. Живко је нашу школу у најбољем светлу представљао на многим 

Државним такмичењима, на којима је освојио велики број награда, посебно из 

математике и физике. А поред такмичења знања, Живко је школу представљао и на 

многим спортским такмичењима. 

 

 
 

 

 

 


