
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – БАЧИНЦИ 
 
ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

 
 
Школа у Бачинцима стара је скоро два века. Прва зграда школе саграђена је 1805.године од када се 
континуирано организује образовање. Досељавањем Русина 1847.године почела је са радоми 
русинска конфесионална школа. 
 
Изграђена је нова школа а рад у њој почео је 1905. године. 
 
Први учитељи школе после ослобођења били су: Никола и Ана Вучинић, Ксенија Бесермињи из 
Шида, Марија Ракић, рођена Копчански из Ђурђева, Микола М. Кочиш из Новог Сада, Сава С. 
Налчић, а касније и Цецилија Цап - Хархаји из Куцуре. 
 
Када је 1958.године донет Општински закон о школству и осмогодишње школовање постало 
обавезно, школа у Бачинцима није имала одговарајуће просторне и квадратне услове па су ученици 
VII и VIII разреда наставили образовање у школи у Кукујевцима, Свакодневно путујући пешице. 
У периоду шесторазредне основне школе управитељ је био учитељ Живан Лазић. 
 
У самом центру села 1965.године саграђена је нова школска зграда која је била понос села. Рад је 
отпочео у сасвим новим условима: светлим учионицама са новим намештајем, опремом, салом за 
физичко васпитање и радионицом за техничко образовање. Око школе је урађен парк који је красио 
центар села.  Школа је добила назив: Основна школа "Вук Караџић" Бачинци. Директор школе у то 
време је био наставник Томислав Гаварић. 
 
1965/66. године у школи је први пут је почело да ради одељење за предшколски узраст. 
Реорганизација школске мреже од 1972/73.школске године Основна школа "Вук Караџић" Бачинци 
губи своју самосталност и припаја се Основној школи "Бранко Радичевић" у Шиду. У месту се 
организује настава за ученике I - IV разреда, а ученици V - VIII разреда су  путовали  у Шид. 
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1975/76. године у Шиду је почела са радом новоформирана централна школа "Сремски фронт". У 
њен саства је ушла и школа из Бачинаца. 
 
Реорганизацијом школске мреже 1981/82.године школа у Бачинцима припојена је новоформираној 
школи "Јован Веселинов Жарко" у Шиду. Образовно васпитни процес изводили су учитељи: Зоран 
Јокић, Мирјана Бијуковић, Дивна Маринковић и Вера Грбатинић, да би 6. маја 1988. године месне 
друштвено - политичке заједнице поднеле  захтев Савету школе да се од 1988/89. године у 
Бачинцима организује настава од 1.-8. разреда и да буде подручна школа у оквиру Основне школе 
"Јован Веселинов Жарко" у Шиду. Захтев је одобрен. Извршено је распоређивање радника: Живка 
Хорњак (српски језик), Марија Маринковић (историја и географија), Латинка Јелић и Госпојинка 
Живковић (руски језик), Србослав Цветковић ( музичка култура ), Владимир Kолошњај (математика), 
Љиљана Крстић (физика), Славица Танасијевић (техничко образовање), Динко Будић (физичко 
васпитање), Ратко Тодоровић (ликовна култура). Марија Маринковић била је руководилац подручног 
одељења. Школа је тада солидно опремљена наставним средствима и училима. 
 
Током протеклих година руководиоци подручног одељења били су: Марија Маринковић, Владимир 
Kолошњај, Марија Живковић, Јадранка Pадивојшић, Нада Ракић и Тања Ракић.  Од 2003.године,  
директор школе је мр Далибор Фарбаш. 
 
                 Залагањем помоћн.директора Дупало мр Вере, која је у то време била потпредседница 
Националног савета русинске заједнице у Србији, 2014.године је наша школа у Бачинцима од стране 
Министарства вера и националних заједница Републике Србије  проглашена школом од посебног 
значаја за русинску националну заједницу. То је   на неки начин могућност или гаранција да се школа 
не сме гасити, нити ученици селити у друго место,  а тиме и живот у селу.  
  
У школској 2015/2016.години за руководиоце подручног одељења одређене су професорке  разредне 
наставе Светлана Жанплонг и Тања Ракић.  У школској 2016/2017.години за руководиоца подручног 
одељења одређена је професорка  разредне наставе Тања Ракић. 
 

 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА   
 

Основна школа ''Бранко Радичевић'' у Шиду организована је као образовно – васпитна установа која 
поред матичне школе у Шиду у свом саставу има и издвојено одељење у Бачинцима. Васпитно – 
образовним радом обухваћени су ученици од I до VIII разреда из Бачинаца. 
У издвојеном одељењу у Бачинцима за наставу се користе: 6 учионица, 1 кабинет за информатику и 
сала за физичко васпитање. Једна учионица се користи за предшколску групу. У школи има зборница 
за наставнике, кухиња за припрему хране за ученике.  
У протеклом периоду и током школске године рађено је на стварању бољих материјално – техничких 
услова у школском објекту у Бачинцима.  

 Кречење учионица,кабинета,припремне просторије за физичко васпитање и  портирнице.. 

 Фарбање цокла у учионицама, кабинету, кухињи, холу и фарбање радијатора. 

 Офарбан је тишљерај у приземљу и портирници. 

 Постављен је преградни зид од ригипса између кухиње и једне учионице 

 Освежен је мурал који се налази у холу школе. 

 Извршена је поправка покиданих клупа, столица и ормара у учионицама. 
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 Све просторије у школи имају неонско осветљење. 

 У свим учионицама је постављен ламинат 

 У учионици, зборници и кабинету за информатику су постављене тракасте завесе. 

 Информатички кабинет располаже са 12 рачунара, бежичним интернетом и модерним 
намештајем. Купљен је и нов ормар за наставна средства. 

  Две учионице имају LCD телевизор и DVD плејер. Све школске табле су офарбане,а у једној 
учионици се користи бела  табла. 

 Зелене површине школског  дворишта се редовно косе.Офарбана је капија-улаз у котларницу. 

 У школском објекту, пре почетка школске године и по завршетку полугодишта, обавља се 
генерално чишћење и сређивање комплетног простора. 

 Запослени у школи су веома  ангажовани на активностима уређења школског простора. 

 Урађен је пројекат за санацију  крова школске зграде и сале за физичко васпитање. 
У школи су битно унапређени услови за рад, тако да је остало још неколико корака да се школа у 
потпуности уреди (фискултурна сала, кров комплетне школе  и да се окречи фасада).  
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ – ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 Извештај о бројном стању ученика   На почетку ове школске године било је уписано 79 ученика. У 
току године дошла су 3 ученика. Укупан број ученика је 82.  
Бројно стање ученика по разредима-одељењима 

РАЗРЕДИ I II III IV V VI VII VIII 

УЧЕНИЦИ 10 13 13 8 9 13 6 8 

Полна структура ученика 

РАЗРЕДИ I II III IV V VI VII VIII 

МУШКИ 5 3 7 7 4 9 4 5 
ЖЕНСКИ 5 10 6 1 5 4 2 3 

СВЕГА 10 13 13 8 9 13 6 8 

 
НАСТАВНИЦИ: 
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Ракић Тања Професор разредне наставе 
Жанплонг Светлана Професор разредне наставе 
Тодоровић Снежана Професор разредне наставе 
Чањи Мирјана Професор разредне наставе 

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

Марковић Ивана Српски  језик 
Вејновић Елизабета Енглески  језик 5.-8.разред 
Међедовић Никола /Срнка Марина/ Енглески језик 1.-4.разред 
Ђачанин Десанка Руски језик 
Остојић Милош Ликовна  култура 
Марић Изабела Музичка  култура 
Грозданић Мирослав Историја 
Лалић Мирјана Географија 
Пејић Милица 
Голубовић Биљана -                                 физика                                                                     

Математика 
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Чавић Славица Биологија 
Радивојшић Јадранка Хемија 
Дражић Драган ТиО 
Дудок Расћо Физичко  васпитање 
Папуга Владимир Информатка 
Здравић Златица Русински језик  
Дангузов Дарко Веронаука православна 
Рац Дарко Веронаука грко-католичка 

 
Одељенске старешине су: 
I - Жанплонг Светлана, професор разредне наставе 
II – Ракић Тања, професор разредне наставе 
III – Тодоровић Снежана, професор разредне наставе 
IV – Чањи Мирјана, професор разредне наставе 
V – Вејновић Елизабета,  
VI – Марић Изабела,  
VII – Марковић Ивана 
VIII – Лалић Мирјана 
Кординаторка у издвојеном одељењу Бачинци  је Ракић Тања. 
 
Ритам радног дана 
Рад у школи у Бачинцима је организован у складу са Законом о основној школи. Настава и 
ваннаставне активности се одвијају у петодневној радној седмици. Ради се у две смене. Настава 
почиње у 7,30 часова. Друга смена почиње у 13,30. 
 
Организација ваннаставних активности 
Школа је организовала и различите облике ваннаставних активности : слободне активности ученика, 
допунску и додатну наставу, часове одељенског старешине, родитељске састанке, корективни рад, 
екскурзије, хор и часове спортских и културних активности.  
На почетку школске године су извршена задужења наставника за ове активности: 
РУКОВОДИОЦИ  СЕКЦИЈА 

Име наставника Секција 

Чањи Мирјана Математичка 
Лалић Мирјана Географска 
Дудок Расћо Физичко васпитање 
Марић Изабела Хор 
Вејновић Елизабета Енглески језик 
Папуга Владимир Информатика и рачунарство 
Марковић Ивана Литерарна, рецитаторска, драмса 

 
Ученици наше школе постижу изузетне резултате у школи и на бројним такмичењима које организује 
Министарство просвете Републике Србије. 
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Календар значајних активности у школи школска 2016/17-година  
  
Издвојено одељење Бачинци     Септембар - Октобар 2016. 
 
РАДНА АКЦИЈА      На почетку школске године, организована је радна акција. Уз помоћ ученика,  
одељењских  старешина и помоћног особља, сређено је школско двориште. 
 
ДЕЧЈА НЕДЕЉА  У оквиру Дечје недеље, 10.октобра, ученици су са одељењским старешинама 
посетили манастир Привина глава, Галерију слика „Сава Шумановић“, Музеј наивне уметности 
„Илијанум“ и Фестивал науке у матичној школи. 
На Фестивалу науке, под слоганом „Дајте ми ослонац и померићу земљу“  учествовали  су ученици 
VII б  Мика Јовић и  Милан Станковић и ученици VIII б- Јелена Божин, Ненад  Вучић и Алекса 
Лончаревић . 
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ТАКМИЧЕЊЕ   СТОНИ   ТЕНИС   04.10.2016 године у сали за физичко васпитање, организовано је 
школско такмичење из стоног тениса за девојчице и дечаке.  Ученици Божин Јелена, Милинковић 
Дејана , Вучић Ненад и Јовановић Алекса су се   пласирали на Општинско такмичење. У екипној 
конкуренцији за девојчице, ученице Божин Јелена и Милинковић Дејана савладале су ученице 
Основне школе „Сремски фронт“ из Шида , резултатом 2:0 и освојиле прво место. Ученица Божин 
Јелена je  стекла  право учешћа на окружном такмичењу у појединачној конкуренцији. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7.РАЗРЕДА 
7. и 8. октобра је реализована дводневна екскурзија за ученике 7. разреда. 
Првог дана су посетили:Аранђеловац –Буковичка бања, парк са статуама, 
Топола – Карађорђева црква и конак, Опленац-  Храм и маузолеј  Карађорђевића и кућу Петра 
Карађорђевића, Крагујевац – Музеј „21. Октобар и Спомен –парк „Шумарице“, Врњачка Бања- 
Смештај у хотелу „Бреза“ 
Други дан:  Краљево – Манастир Жича 
 
37.ВИШЊИЋЕВИ  ДАНИ   22.10. ученици 8/б су посетили манифестацију одржану у част једном од 
најпознатијих српских гуслара. Посету свих осмака је организовала Скупштина општине Шид. 
НОВЕМБАР 2016. 
 
ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА 
Екскурзија за ученике 8. разреда је реализована од 9. до 11. новембра 2016.године. 
Првог дана су посетили:Смедеревску тврђаву, Виминацијум , Сребрно језеро, а затим се сместили у 
хотел „Лепенски вир.   Други дан : Хидроелектрана „Ђердап“  Трећи дан :Обилазак Лепенског Вира. 
 

НОВИ СЈАЈ МУРАЛА У ХОЛУ Почетком новембра месеца у школи у Бачинцима рестауиран је 

мурал, који краси хол школе још од давне 1998. године, када га је насликао тадашњи наставник 
ликовне културе Ратко. Током година, боје су избледеле, слика је испуцала и изгубила свој 
првобитан сјај. Садашњи наставник ликовне културе, академски сликар,  Милош Остојић, одлучио је 
да врати првобитан изглед муралу у чему је и успео. Мурал сада изгледа свеже, без оштећења, има 
интензиван колорит, што је допринело визуелном садржају школе и оплеменило простор. 
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ДЕЦЕМБАР 2016. 
8.12.2016.године у оквиру ЧОС-а заменик директора Вера Дупало држала је презентацију ученицима 
од 5.-8.разреда: „Значење појма насиље, злостављање и занемаривање“ 
 

     
 
УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА ИЗ БАЧИНАЦА НАГРАЂЕНИ НА КОНКУРСУ "СУНЧАНА ЈЕСЕН 
ЖИВОТА"                        У категорији ученика 1 - 4. разреда награђени су и похваљени ученици: 
1. место - Константин Жанплонг  Похвала - Василије Дангузов 

  

 
 
„Бранкови основци“  У оквиру пројекта “Бранкови основци“, уматичној школи је одржана приредба 
у част великог песника.Поред ученика нижих разреда из Шида, учествовали су и ученици из 
Бачинаца (Снежана Палковљевић Vб, Мирјана Балаш VI б, Тамара Марковић и Вучић Ненад VIIIб). 

http://osbrankor.edu.rs/index.php?option=content&task=view&id=2517&Itemid=3133
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Радионица- јавни час"Новогодишња чаролија"  ученици првог разреда 15.12.2016. 
У сусрет новогодишњим и божићним празницима ученици II разреда 

У одељењу трећег разреда радионица са родитељима- ,,Правимо новогодишње украсе од сијалица''.  
Ликовна радионица 4. разреда на тему:Израда новогодишњих украса.  
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СВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА ОД 23. ЈАНУАРА ДО 27. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ 

У оквиру Светосавске недеље ученици од првог до четвртог разреда су реализовали  разне 
активности:  Понедељак 23. 01. 2017.  Литерарна радионица; Уторак 24.01.2017.  Ликовна радионица; 
Среда 25.01.2017.     Стазама Светог Саве; Четвртак 26.01.2017.  Светосавска академија-- Кумови 
су били ученици 2.разреда са својом учитељицом Тањом Ракић; Петак  28.01.2017.   Посета Храму 
Свети Никола у Бачинцима; Ученици 2.раз. су прославили Савиндан у манастиру Привина Глава;  

   
 

   
 

      



ЛЕТОПИС 2016/17.                                  ОШ „БРАНКО  РАДИЧЕВИЋ“  ШИД – Издвојено одељење Бачинци 

 

 
 

  
 
ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА - На Општинско такмичење пласирали су се следећи ученици: 
ПРВИ РАЗРЕД::   1. Николина Милић   2. Василије Дангузов  ДРУГИ РАЗРЕД       1. Теа Милић 
ТРЕЋИ РАЗРЕД : 1. Јелена Лукић        2. Татјана Литрић       ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 1. Јован Спасојевић        
2. Бранко Гачић   и ученице 5.разреда Снежана Палковљевић и Валентина Лазаров.  

  
АЛЕКСА ЛОНЧАРЕВИЋ, Такмичење у беседништву на енглеском језику, које је актив наставница 
енглеског језика по први пут организовао у нашој школи, али и у општини уопште. 
 
 
 РАДИОНИЦА "МАМИ НА ДАР"   за    8.МАРТ  Родитељи и ученици  I разреда и ученици  IV разреда.  

          
 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1770238123001801/1770237246335222/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=Sii3sskZaTs&t=13s
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1798027470222866/1798025670223046/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1798048446887435/1798048260220787/?type=3
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ШКОЛА У ЦВЕЋУ  11. априла 2017. је у Бачинцима организована радна акција уређења школе. 
Ученици осмог разреда са наставницом Славицом Чавић и помоћним особљем школе: Сабином 
Дражић, Славицом Ракић, Мирком Гачићем и Мишом Бојићем улепшали су прилаз школи. Посађено 
је цвеће које је донација мештанке Бачинаца.Захваљујемо се госпођи Љуљани  Рацановић, која је 
школи  поклонила ВАУЧЕР у износу од 8000,00 динара за куповину цвећа. 
 

 
 
УСКРШЊИ ВАШАР  Ученици III разреда из Бачинаца. 

 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1853511714674441/1853510964674516/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1853511714674441/1853510964674516/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1856983710993908/1856982510994028/?type=3
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Поводом обележавања 22. априла - Дана планете Земље у холу школе у Бачинцима направљена је 
поставка радова. У изради поставке учествовали су ученици који похађају еколошку секцију коју води 
наставница хемије Јадранка Радивојшић и ученици који похађају ликовну секцију коју води наставник 

ликовне културе Милош Остојић. 
 

                    
 
                    ЕКСКУРЗИЈА - ПРВИ РАЗРЕД  Манастир Троноша - Тршић - Сунчана река 
 

 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1872841319408147/1872840566074889/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1872841319408147/1872840566074889/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1872841319408147/1872840566074889/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1916061755086103/1916059911752954/?type=3
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ЕКСКУРЗИЈА - ЧЕТВРТИ РАЗРЕД    Бранковина, Ваљево, манастир Каона 
 

 
 
                      ЕКСКУРЗИЈА- ДРУГИ РАЗРЕД    Пећинци, Крушедол, бара Засавица 
 

 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1916094691749476/1916093658416246/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1917825918243020/1917825221576423/?type=3
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                                           ЕКСКУРЗИЈА- ТРЕЋИ   РАЗРЕД     НОВИ  САД  

 
 

Ученици VIII разреда из Бачинаца били су на излетишту Бена са наставницама                               
Милицом Пејић и Славицом Чавић. 

 

   
Ученици од V до VIII разреда из Бачинаца, заједно са предметним наставницима: Вејновић 

Елизабетом, Дудок Расћом и Чавић Славицом, обишли су културне знаменитости и уживали у 
природним лепотамама свог краја. 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1917909971567948/1917909611567984/?type=3
https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/pcb.1923698607655751/1923696047656007/?type=3
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МАЛИ МАТУРАНТИ    Пано ученика IV разреда из Бачинаца. На крају школске године учитељица 
Мирјана Чањи је са ученицима и родитељима организовала завршну свечаност за  ученике. 
 

 
ЈЕЛЕНА БОЖИН - УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ Најуспешнија ученица међу 111 ученика који               
2017. године завршавају основно образовање у ОШ "Бранко Радичевић" у Шиду. Све честитке 
Јелени  и жеље да тако и настави у даљем школовању. 

        
СПОРТИСТИ     ГЕНЕРАЦИЈЕ 2017.    Нина Убавић и Алекса Јовановић, током школовања су 
учествовали и успешно представљали школу на свим нивоима такмичења из разних спортова. 
Алекса Јовановић- ученик осмог разреда из Бачинаца  је и члан ФК "Црвена Звезда", као и 
репрезентативац Србије у свом узрасту. 

                                                                                          
 
 Издвојено одељење  Бачинци: 
 Податке прикупљале  и  текст уредиле --        
 ТАЊА  РАКИЋ   и     ИВАНА  МАРКОВИЋ 

https://www.facebook.com/os.branko.radicevic.sid/photos/a.1228716273820658.1073741829.1216845588341060/1929486010410344/?type=3

