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Osnovana 1948. g.; 45 nastavnika (60 uposlenih); 845 učenika (31 r.)

Sadašnje naselje Višnjevac broji 8.900 pučana, pretežito naseljenim iz Južnog dijela
Hrvatske i Zapadne Bosne, te Bačkog Brega iz Vojvodine. Mještani su se naseljavali u
dva vala, 1945.-46. do 1952. godine. 60.-tih godina Višnjevac karakterizira intenzivna
stambena izgradnja, te naseljavanje službenika i namještenika iz Osijeka, jer je mjesto
locirano tik uz grad uz magistralnu cestu i željezničku prugu Osijek - Zagreb. Sada je
prigradsko naselje Višnjevac inkorporirano u grad Osijek i predstavlja njegov sastavni
dio. Do 1948. Višnjevac je bio malo mjesto sa 960 žitelja, koji su se bavili poljodjelstvom
ili bili zaposlenici u osječkim tvornicama. Do te godine nije bilo organiziranog školstva,
nego su djeca išla u osječke osnovne škole. Organizirano školovanje djece u Višnjevcu
započelo je 1. rujna 1948. godine sa 96 učenika. Škola je s radom počela kao
petogodišnja. Od 1952. godine je šestogodišnja, a 1957. godine postaje osmogodišnja
škola sa 180 upisanih učenika. Osnovna škola u Višnjevcu do 1965. godine radi u zgradi
sa četiri učionice, iako se broj učenika svake godine povećavao. 1965. godine predmetna
nastava prelazi u montažnu zgradu, čime se prostorni uvjeti bitno popravljaju, jer su
dobivene nove četiri učionice i radionica za tehničku kulturu. Položaj Višnjevca prema
gradu uzrokuje ubrzanu stambenu izgradnju i povećanje broja učenika. U listopadu 1970.
godine počinju radovi na izgradnji nove školske zgrade sa 12 učionica, 2 kabineta i
radionicom za tehničku kulturu. U novu zgradu Osnovna škola u Višnjevcu useljava u
veljači 1972. godine, a svečano je otvorena 23. studenog 1972. godine. Svečano
otvorenje zgrade prolazi bez dugogodišnjeg direktora Žarka Ratića, koji umire 21. svibnja
1972. godine. 1972. godine direktor škole postaje Franjo Haslah, nastavnik matematike i
fizike, do tada prosvjetni savjetnik u tadašnjem Regionalnom Zavodu za unapređivanje
osnovnog obrazovanja. Dolaskom u novu zgradu, uz potporu direktora, prvi put je
organiziran rad u specijaliziranim učionicama. Osim redovite nastave počinju s radom
mnogobrojne skupine slobodnih aktivnosti, i Škola postiže zapažene rezultate. S radom
1972. godine počinje i produženi boravak, koji pohađaju učenici slabog imovinskog
stanja. U toj prvoj godini rada u novoj zgradi, sa stručnim kadrom, u vrednovanju na kraju
školske godine Škola se nalazi na visokom sedmom mjestu u općini Osijek. Za vrijeme
mandata direktora Franje Haslaha Škola postiže posebne rezultate na estetskom
vrednovanju osnovnih škola Hrvatske primivši tri plakete (svrstani smo u deset
najuspješnijih škola u Hrvatskoj). 1980./81. godine Škola novom organizacijom počinje
djelovati kao jedan od OOUR-a Osnovne škole "14. travanj", zajedno s OŠ Josipovac,
OŠ "Vladimir Nazor" i OŠ "Ivan Filipović". 1983. godine direktor Franjo Haslah , koji je
mnogo zadužio ovu školu stvorivši od nje uz pomoć zaposlenika prepoznatljivu školu u
općini Osijek i šire, odlazi u mirovinu. 1983. godine direktor OŠ "Braća Guštin" Višnjevac
postaje Tomislav Jurković, koji ostaje na toj dužnosti sve do veljače 1995. godine. U tom
razdoblju Škola nastavlja s uspjesima, posebice u slobodnim aktivnostima.  U školi je
1984. godine održan "Drugi susret učeničkih udruga Slavonije i Baranje", a iste godine
posjećuje nas delegacija prosvjetnih zaposlenika iz Japana. 1990. godine OŠ "Braća
Guštin" Višnjevac postaje samostalna, a od travnja 1991. godine nosi naziv Osnovna
škola Višnjevac. Uslijed ratnih okolnosti studenog 1991. godine učenici i dio učitelja,
organiziraju rad u zadanoj destinaciji u Rijeci. Školsku 1991./92. godinu dovršili su ipak u
Višnjevcu po skraćenom ratnom programu. U to vrijeme školske godine 1992./93.  naglo
raste broj učenika, jer tada u mjesto dolazi veći broj prognanika i izbjeglica, pretežito iz
hrvatskog Podunavlja i Sjeverne Bosne i Hercegovine. Od tada pa do danas u Školi je
oko 100 prognanika i 20 izbjeglica. OŠ Višnjevac prepoznatljiva je u poželjnom smislu
riječi po vrijednim učiteljima, koji u školi rade preko dvadeset i više godina, te čine
kadrovsku jezgru koja pozitivno utječe na roditelje, učenike i pridošle učitelje.



Zahvaljujući takvom kadru Škola danas postiže izvanredne rezultate u redovitoj nastavi i
izvannastavnim aktivnostima. U Školi vrlo uspješno rade skupine učenika u području
tehničkog , literarnog, folklornog, likovnog, glazbenog, tjelesnog stvaralaštva. Diljem
Hrvatske poznata su postignuća učenika i učitelja osobito: u reafirmiranju učeničkog
zadrugarstva, gdje uspješno djeluju skupine modnih kreatora, skupine koje izrađuju
slavonski zlatovez, mladi ekolozi i biolozi koji uređuju školski perivoj, po kojem je škola
osobito prepoznatljiva. Za uspješan rad  i ostvarene rezultate Škola svake godine dobija
mnoštvo različitih priznanja. Iako nema dugu tradiciju Škola je tijekom svog djelovanja
dobila najviša priznanja bivše Države i općine Osijek. Još snažnija i intenzivnija aktivnost
i odgovarajući rezultati počinju dolaskom novog ravnatelja mr. Mate Biuka, prof., koji po
Odluci ministrice prosvjete i športa nastupa na dužnost 14. veljače 1995. godine.
Poslovno-prosvjetna karijera gospodina Biuka do stupanja na dužnost posebno izražena
na radnom mjestu prosvjetnog savjetnika, omogućila mu je brzo snalaženje i povezivanje
svih subjekata u Školi, osobito: roditelja, učenika i učitelja. Zahvaljujući tome, a i
pomlađenom učiteljskom sastavu, Škola je tijekom prethodne tri školske godine doživjela
pravi preporod u svim segmentima života i rada. To se moglo dostignuti zahvaljujući
okosnici marnih učitelja koji dugo rade u ovoj Školi. To su:
1. Mihajlo Andraković, profesor tehničke kulture, koji uspješno radi u redovitoj nastavi,
izvanredno surađuje s mjesnim okružjem, izrazito uspješno vodi izvannastavne aktivnosti
i postiže vodne rezultate; 2. Pero Barišić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, koji kao
afirmirani športski djelatnik radi dugi niz godina u Školi i postiže izvanredne rezultate s
učenicima. Za svoj rad dobio je mnoštvo priznanja među kojima je i Pečat Grada Osijeka
1995. godine; 3. Slavica Batas, učitelj zemljopisa i povijesti, radi  25 godina u školi,
predano i marno. Postiže izvanredne rezultate u nastavnom procesu i izvannastavnim
aktivnostima; 4. Andrija bebek, učitelj tehničke kulture i fizike, koji postiže izvanredne
rezultate u nastavi fizike i izvannastavnim aktivnostima;  5. Jasna Dorić, učitelj razredne
nastave, koja nastoji i uspijeva u nastavni proces unijeti nove metode i postupke, te
animirati i ine nastavnike razredne nastave za unošenje stvaralaštva u nastavi i
izvannastavnim procesima; 6. Ljubica Franović, učitelj hrvatskog jezika, sada
knjižničarka Škole, koja cijeli svoj radni vijek radi  u Školi, a koje se rado sjećaju ljudi
srednje dobi po izvanrednom pedagoškom taktu, odmjerenosti, plemenitosti i suptilnom
podučavanju u predmetu hrvatskog jezika; 7. Ljerka Glavaš, učitelj razredne nastave,
koja se ističe u svim segmentima života i rada u Školi i primjer je točnosti, pedatnosti,
urednosti i marljivosti u radu s puno inovacija, ljudske topline i sposobnosti za animiranje
ostalih učitelja; 8. Melita Krstić, profesor pedagog koja se osobito ističe u ustroju
odgojno-obrazovnog procesa, izvrsno surađuje s učiteljima, učenicima i roditeljima, te na
taj način bitno pridonosi unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u Školi; 9. Nikola
Ruupčić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, prognanik iz Dalja, sada u mirovini,
značajno je pridonio pedagogijskom oplemenjivanju života i rada u Školi; 10. Ružica
Smiljanić, profesor biologije i kemije, sada u mirovini, koja je bitno pridonijela higijesnkom
uređenju Škole u cjelini, istaknula se u redovitoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima,
osobito u vođenju skupine mladih kreatora, cvjećara i skupine za izradu zlatoveza. Za
dugogodišnji rad i postignute vrhunske rezultate Škola ju je predložila za visoko priznanje
- Nagradu "Ivan Filipović" za životno djelo; 11. Silvija Vukašinović, učitelj razredne
nastave, koja je bitno pridonijela unutarnjem oplemenjivanju prostora Škole; 12. Ljerka
Vulić, učitelj hrvatskog jezika, koja postiže izvanredne rezultate u redovitoj nastavi i vrlo
zapažene rezultate u vođenju dramske sekcije.
Ovih 20% učitelja koji prednjače u svakom smislu riječi uz 20% novih mladih učitelja te
inih 60% učitelja koji postižu dobre rezultate i rade vrlo uredno svoj posao na čelu s
ravnateljm, jamac su da će Škola u budućnosti ostvarivati vrhunske rezultate i biti u
gornjem kvartilu hrvatskih osnovnih škola.  Zahvaljujući vrlo marnom radu s roditeljima,
učenicima i mjesnim okruženjem, iz Škole su novačeni uspješni srednjoškolci i danas
fakultetski obrazovani ljudi koji na poseban način afirmiraju Hrvatsku u zemlji i svijetu.
Danas je oko 50-tak naših bivših učenika na visokim dužnostima u gospodarskom životu,
prosvjetnim krugovima, sudstvu, zdravstvu, privatnim poduzetništvima, politici i



diplomaciji. Posebno smo ponosni na gospodina Miroslava Škoru, estradnog umjetnika i
uspješnog mladog diplomata koji na osobit način prezentira našu zemlju na dužnosti
konzula u hrvatskom Veleposlanstvu u Republici Mađarskoj. Izrazito značajan prinos u
Domovinskom ratu dali su naši bivši učenici. Neposredno u postrojbama sudjelovalo je
800 naših bivših učenika. Od toga život je položilo 12 učenika i to: Ivica Abramović, Boris
Barić, Pavao Begonja, Pavao Čulić, Stanislav Eljuga, Rade Griva, Marko Liović, Darko
Ljubas, Dražen Miličević, Nediljko Piplica, Nikola Škondro i Mario Vuknić, a kao nestali
vode se: Nedjeljko Andrašek, Miroslav Balatinac i Branko Kolenik. Njihova imena s
fotografijama stoje u predvorju Škole na trajno sjećanje i primjer djeci i mladeži.
Osnovna škola Višnjevac u svom 50. godišnjem djeovanju ostvarivala je i danas
ostvaruje zapažene uspjehe. Nastava je utemeljena na suvremenim pedagogijskim
načelima, a u njoj se primjenjuju provjerene stručno-znanstvene metode i oblici rada.
Škola je kvalitetna, prepoznatljiva i uživa ugled uzorne Škole. Pored redovite nastave
izvodi se izborna, dopunska i dodatna nastava, te tri strana jezika - jedan obvezatni i dva
u izbornom obliku. U Školi djeluje vrlo uspješno 30 skupina različitih izvannastavnih
aktivnosti koje bitno oplemenjuju duh, razvijaju skladnost tijela i zadovoljavaju različite
interese naših učenika na poručjima duhovnih i tjelesnih aktivnosti.
U prostorima Škole organizirane su izvanškolske aktivnosti: Klub borilačkih športova,
Škola stranih jezika "Euroclub" i Plesni klub "Samba". Od nedavna pokrenuta je i Škola
za izobrazbu mladih tamburaša.
Škola redovito sudjeluje u svim organiziranim natječajima, smotrama i stvaralačkim
manifestacijama. Mnoštvo učenika redovito sudjeluje na školskim, gradskim, županijskim
i državnim natjecanjima.
Škola redovito orgnizira kulturno-umjetničke priredbe za roditelje i mještane Višnjevca i
dostojno obilježava važne nadnevke iz povijesti našeg naroda, sve državne i vjerske
blagdane. Aktivno djeluje u mjesnom okruženju, tijesno surađuje s Vijećem mjesnog
odbora i svim pripadajućim klubovima i udrugama, gradskim i županijskim organima,
Ministarstvom prosvjete i športa, crkvom Blažene Djevice Marije i crkvom sv. Luke
Evanđeliste, stručnim i znanstvenim ustanovama, primjerice: Pedagoškim fakultetom,
Poljodjelskim institutom, Državnim arhivom, Muzejom Slavonije, Gradskom i
sveučilišnom knjižnicom itd. Na primjerenoj razini je i suradnja s roditeljima, jer je
poznato da bez dobre suradnje svih odgojnih činitelja nema niti dobre izobrazbe. Sve te i
takve aktivnosti imaju izuzetno važnu odgojnu funkciju. Naglasit ćemo ovom prigodom
samo jednu od mnoštva hvalevrijednih i odgojnih aktivnosti u Školi. Zahvaljujući
postignutoj suradnji s Poljodjelskim institutom, Postajom za voćarstvo, te Udrugom
dragovoljaca domovinskog rata uz izuzetno zalaganje učitelja i učenika, u Školi je
ostvaren projekt podizanja školskog voćnjaka sa oko 400 sadnica jabuka, 32 pokusno
edukativne gredice povrtnjaka i cvjetnjaka, što ima neprocjenjivu odgojnu i obrazovnu
vrijednost.
Zaposlenici škole, osobito učitelji, stalno se trude da učenike odgajaju za demokratske
društvene procese, za čuvanje hrvatske uljudbe i povijesne baštine. Za taj cilj škola bira
najpoželjnije sadržaje, koji animiraju i na stvaralački rad potiču naše učenike.

Do  svibnja 2008. napraviti ćemo novi tekst jer u sklopu projekta 60 godina
školstva u Višnjevcu


