
ЈАНУАР   2018. 

ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА У четвртак, 24. I 2018. године у одељењу IV 

разреда у Бачинцима као и осталим одељењима IV и VI  разреда у школи,  одржано је 

предавање БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА И ДРУГИХ ДРУШТВЕНИХ 

МРЕЖА, које су  реализовали радници  МУП-а. Предавач: Љиљана Петровић 

  

СВЕТИ  САВА  2018.  ПАНО  1/2  ОДЕЉЕЊА 

 

СВЕТИ  САВА   АКАДЕМИЈЕ  У СВИМ СЕЛИМА— Свако издвојено одељење спрема 

приредбу у својој школи или дому културе у селу. ПОЈЕДИНАЧНИ  ПРИЛОЗИ су део 

летописа те подручне школе. 

 

СВЕТИ  САВА   ШИД  –приредба реализована  у школи и литургија у цркви 



  
 

  
 
27.1.2018. у 18 часова у сали КОЦ у Шиду, одржана је Светосавска академија. Ученици 

наше школе приказали су део програма који је претходног дана приказан у  школи који 

су припремиле  наставнице српског језика Мирјана Продић, Невенка Радишић и Ивана 

Марковић, наставница музичке културе Снежана Филагић и педагогица  Јелена 

Живковић. 

  
 

  



ШИД  ДОБИТНИЦИ СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ  У  2018. ГОДИНИ ИЗ НАШЕ 

ШКОЛЕ: ЈОВАНА БОЖИЋ (VIII-4)  ЖИВКО БЈЕЛИЋ (VIII-2)У циљу афирмације  

школе, за припремање ученика на смотрама и такмичењима као и за успешну 

презентацију рада школе уопште, Светосавску повељу добиле  су:  БИЉАНА 

ГОЛУБОВИЋ-проф. физике и АЛЕКСАНДРА БОРОЈЕВИЋ-проф. раз. наставе. 

       
СВЕТИ  САВА  РЕПУБЛИЧКА НАГРАДА Одлазак 27.01.2018.  директора Фарбаш мр 

Далибора  и помоћн.директора Дупало мр Вере у Београд у Владу Републике Србије да 

се прими републичка Светосавска награда и на јавно проглашење у СНП  у Београду 

  

     



ВЕСТИ—27.јаниар 2018. године  Министарство просвте, науке и технолошког 

развоја доделило је традиционалне Светосавске награде за допринос образовању. 

Награде је  добитницима уручио министар Младен Шарчевић.  

Награда одражава вишевековни дух Свеосавља, за њу се вреди борити, рекао је 

министар Шарчевић и додао да су добитници појединци, установе и компаније у 

заједничкој мисији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, мисији 

унапређења образовања.   За допринос образовању Светосавску награду су добили: 

1. Слободанка Грчић, васпитач и специјалиста за музичку културу у ПУ 

„Пчелица“, Сремска Митровица. Радећи у издвојеном одељењу учинила је да 

вртић постане центар дешавања у уснулом фрушкогорском селу. Посебно је 

посвећена пружању подршке деци из осетљивих група и развоју сарадње са 

родитељима. Иницијатор и носилац бројних иноватних програма и пројеката и 

аутор стручних радова. 

2. Основна школа „Бранко Радичевић“, Шид. И када су преовлађивали отпори 

према укључивању образовања деце миграната у рад школа, преузели су улогу 

лидера у локалној средини и врло брзо постигли видљиве резултате. Посебно су 

посвећени развоју вршњачког учења, менторства и демократске културе.                       

СЛЕДИ ЈОШ НИЗ ОД ДВАДЕСТ И ЈЕДНОГ ПОЈЕДИНЦА И КОМПАНИЈА......       

Тим поводом, у организацији Скупштине општине Шид, уприличена је ванредна 

седница Наставничког већа у ресторану Гурман на којој су били присутни сви 

запослени,  представници локалне самоуправе  и Школске управе Нови Сад.   

   

Школа је добила општинско признање као успешан организатор и реализатор бројних  

спортских такмичења и успешних спортиста појединаца  у 2017.години. Признање је 

преузео наставник физичког васпитања  Драган Мудринић. 

  


