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ПРЕДГОВОР ПРИРЕЂИВАЧА

Друштвено-економске прилике у предратној Југославији, 
које карактеришу привредна неразвијеност и неравно-

мерна распоређеност привреде, заосталост села, малоброј-
ни и неквалификовани радници, низак културни ниво ста-
новништва и висок проценат неписмених – готово половина 
становништва,1 нису биле добра основа за развој друштве-
но-политичког система који је настао после Другог светског 
рата. Заостало, у већини неписмено или полуписмено ста-
новништво, није могло одговорити потребама револуције 
у миру. За државу се уместо пушком сада требало борити 
знањем, радом, стручношћу. Нова држава, на новим идеоло-
шким основама и уверењима захтевала је нове људе који ће 
моћи разумети циљеве и задатке социјалистичке револуције 
и бити оспособљени да је спроводе.2 Зато нове власти после 
1945. године као свој основни задатак виде сузбијање непи-
смености, образовање и описмењавање што већег дела ста-
новништва. Политичко руководство је било свесно да еко-
номски, друштвени, културни и политички напредак зависи 
од нивоа образовања народа. Зато борба против културне 
заосталости и неписмености, борба за развој школства, рад 
на бољој образовној структури становништва, рад на пре-
васпитавању старе и стварању нове интелигениције3 тече 

1  Љубодраг Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 
1918-1941, I-III, Београд 1997, књ. I, стр. 23-167, књ. II, стр. 7; Драго-
мир Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 1945-1990, 
Историја 20. века, 2/2008, Београд, 2008, 391. Према попису из 
1931. године у Краљевини Југослa0вији био је писмено 51,5% ста-
новништва. По регионима стање је било неравномерно, најтеже 
на југу државе. Образовна неравномерност је постојала и према 
полу – жене су биле далеко у већем броју неписмeне. Највећи 
проценат писмених био је у Београду 89,07%. Видети: Dragomir 
Bondžić, Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945-1950: 
nasleđe, ciljevi, tok, rezultati i nedostaci, Andragoške studije, 1/2010, 
Institut za pedagogiju i andragogiju, Beograd, 2010, 91-92.

2  Милован Ђилас у свом реферату на III пленуму ЦК КПЈ 1949. 
године образовање сматра основом даљег напретка. Dragomir 
Bondžić, Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945-
1950..., 94. 

3  Драгомир Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 1945-

после 1945. године упоредо са учвршћивањем нове власти 
и борбом за привредни напредак. То су у неку руку три ме-
ђусобно условљена и нераскидиво повезана сегмента нове 
послератне државе. 

Као важан чинилац у учвршћивању нове власти и реали-
зовању идеја револуције, школство је било под будним оком 
највиших партијских органа. Утицај КПЈ и њене идеологије 
био је константан, од организације мреже школа и просвет-
ног система до наставних планова и програма на темељима 
марксизма-лењинизма. Закон о обавезном седмогодишњем 
школовању донет је 1945. године,4 а већ 1949/1950. разматра-
на је могућност продужавања обавезног школовања на осам 
година, што је касније, Општим законом о школству 1958. го-
дине и озакоњено.5 Уставом ФНРЈ из 1946. године прокламо-
вана је као једна од обавеза државе развој народне културе и 
народног благостања. Школе су постале искључиво државне, 
одвојене од цркве, а настава обавезна и бесплатна, доступна 
свим друштвеним слојевима. Првим петогодишњим планом 
донетим 1947. године, Партија развија идеју о важности обра-
зовања и просвете и дефинише просветне циљеве у „петого-
дишњој“ будућности. Сврха просвећивања и главни циљ про-
свете и науке према Плану, био је школовање одговарајућих 
кадрова који су у економском и културном смислу требали да 
подигну ниво развијености државе. Неписменост и непро-
свећеност је била препрека даљем развоју револуције у сва-
ком погледу. Развој привреде такође је захтевао образоване 
кадрове. Зато је требало образовати и описменити што већи 
број деце, јер је то у интересу државе. Такође, требало је кроз 
образовање и просвећивање ликвидирати и идеолошке остат-
ке капитализма и просветити становништво да разуме нове 
потребе државе и циљеве Партије.6 Просвета је тако, поред 

1990, Историја 20. века, 2/2008, Београд, 2008, 395.
4 Службени лист ФНРЈ, бр. 84/1945.
5  Службени лист ФНРЈ, бр. 28/1958¸ Раденко С. Круљ, Систем 

образовања у Југославији (1918-2000), Годишњак Учитељског фа-
култета у Врању, Година друга, Врање, 2011, 11-27.

6  Сања Петровић Тодосијевић, Социјализам у школској клупи. 
Реформа основношколског система у Србији 1944-1959, док-
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средства у борби за бољу будућност, била и један од главних 
инструмената у борби са прошлим временима. Агитпроп апа-
рат и његове комисије за школство спроводили су образовне 
и просветне циљеве прокламоване Петогодишњим планом у 
дело.7 Образовање је у новој југословенској држави постало 
саставни део културне политике државе, а партијски челници 
и њен апарат неуморно су радили на његовом унапређењу. 

Већи број школа, одељења и ученика у школама није мо-
гао бити подмирен са стручним наставним особљем, јер је 
насупрот потребама, учитељски кадар у првим послератним 
годинама био дефицитаран.8 Тај недостатак се осећао и то-
ком читаве прве послератне деценије. О томе говори пода-
так да је број наставника у основним школама у Југославији 
из 1938/39. године незнатно надмашен у социјалистичкој 
Југославији тек 1953/54. године, да би тек школске 1956/57. 
био увећан у односу на 1938/39. за 25,2%. Зато је у анализи 
спроведеној у циљу реформе школског система 1953-1958. 
године, скоро деценију после рата, оцењено да је у погле-
ду недостатка учитељског кадра Југославија у годинама по 
окончању рата стајала далеко горе него пре рата.9 

Учитељу као првој и најближој вези између државе, вла-
сти и народа, посвећивана је посебна пажња у сваком, па и у 
новом социјалистичком друштву. Већи обухват деце основ-
но-школским образовањем, отварање нових школа, курсеви 
за описмењавање, захтевали су бројан, квалитетан, али и ре-
волуционарно поуздан учитељски кадар. Зато је и поред де-
фицитарности овог занимања постојала сумњичавост према 
„старом“ учитељском кадру.10 Тако се контрола и неповерење 
којима је наставни кадар био изложен у току Другог свет-

торска дисертација одбрањена 2016. године на Универзитету 
„Сингидунум“, Факултет за медије и комуникацију, стр. 41-
51. Доступно на: https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/
42341-socijalizam-u-skolskoj-klupi-reforma-osnovnoskolskog-
-sistema-u-srbiji-1944-1959/2470 (последњи приступ 07.9.2017.); 
Драгомир Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 1945-
1990...,, 403-303.

7  Драгомир Бонџић, Просвета и наука у Србији и Југославији 
1945-1990...,, 396-397.

8 Исто, 395, 398-399.
9  Сања Петровић Тодосијевић, Однос комунистичке власти у Ср-

бији према „старом“ учитељском кадру после Другог светског 
рата, Токови историје 2/2016, Институт за новију историју Ср-
бије, Београд, 2016, 125-126.

10 Исто, 127-128.

ског рата у Недићевој Србији11 наставила и после рата, само 
од стране КПЈ. Пажљиво су преиспитивани сви они који су 
радили у време окупације. Оне са чијим је претходним „гре-
шкама“ власт могла да се носи, уколико би показивали мар-
љивост у раду и прихватљив однос према револуцији, држава 
је задржавала у служби. 12 

Учитељско образовање и звање, све до 1971. године када 
се отварају педагошке академије,13 стицано је у учитељским 
школама. Непосредно после рата, због недостатка учитељ-
ских кадрова, како би се тај недостатак што брже надоме-
стио, прибегавало се и убрзаним курсевима и течајевима. 
Кроз њих су сви они чије је школовање прекинуто ратом, 
затим ученици који су завршили средње школе и положили 
матуру, ученици са завршеним шестим и седмим разредом 
гимназије који су ратом прекинути у школовању, а желели 
да буду учитељи, могли да буду оспособљени за учитељски 
посао.14 

Један од начина за повећање броја учитеља и поправља-
ње њихове образовне структуре на путу поправљања обра-
зовне структуре становништва, било је и оснивање нових 
учитељских школа. Пожаревачки округ је после Другог свет-
ског рата чинило седам срезова (Звишки, Млавски, Рамски, 
Пожаревачки, Хомољски, Голубачки и Моравски) са 185 на-
сељених места.15 Административни, привредно-економски и 
образовно-културни центар био је град Пожаревац. У њему 
су после Другог светског рата од средњих школа постојале 
Гимназија, Државна трговачка школа (касније Економска 
школа), Средња медицинска, Школа за ученике у привреди, 

11  Ljubinka Škodrić, Prosvetni radnici u ideologiji Vlade Milana Nedi-
ća 1941-1944, Istorija 20. veka, 2/2011, Institut za savremenu istori-
ju, Beograd, 2011, 151-162.

12  Сања Петровић Тодосијевић, Однос комунистичке власти у Ср-
бији према „старом“ учитељском кадру после Другог светског 
рата..., 132-133, 137-139.

13  Закон о педагошким академијама, Службени гласник НРС, бр. 
14/1971.

14  У Учитељској школи у Пожаревцу 1949/50. одржан је шесто-
месечни курс, који је отворен на основу Одлуке Министарства 
просвете бр. 3365 од 26.1.1950. године за привремене учитеље 
при Учитељској школи у Пожаревцу. Курс је завршило 14 учи-
теља, док 5 од укупно 19 пријављених из различитих разлога 
није. Видети: Годишњи извештај Учитељске школе за школску 
1949/50.

15  Јасмина Живковић, Територијална подела Пожаревачког 
(Браничевског округа), Посебна издања, књига 6, Историјски 
архив Пожаревац, Пожаревац, 2009, 81-82.
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Нижа пољопривредна школа и Техничка школа у Костолцу. 
Обзиром да је Пожаревачки округ захватао велику терито-
рију, уз то врло неравномерно културно и привредно разви-
јену, са областима које су спадале у веома неразвијене и кул-
турно заостале (хомољски и звишки срез посебно), потреба 
за већим бројем учитеља у овом крају је постојала. Зато је 
одлуком Министарства просвете НР Србије, 28. јула 1947. 
године основана Учитељска школа у Пожаревцу.16 Са радом 
је почела у школској 1947/48. години када је уписан први ра-
зред, у једном делу зграде тадашње Гимназије, у улици Јова-
на Шербановића (данас је то зграда Основне школе Доситеј 
Обрадовић). У Летопису школе, чији је текст пред читаоцима 
овом приликом, наводи се да су постојали планови о упису 
100 ученика, али да се у том првом позиву пријавило свега 
59 кандидата оба пола. У Извештају за школску 1947/48. го-
дину стоји да је прве школске године укупно уписаних било 
88 ученика и то 47 мушких и 41 женских, што нас наводи 
на закључак да је известан број ученика уписан накнадно у 
току школске године. Први разред у два одељења, мушком и 
женском, завршило је укупно 74 ученика, од тога 35 младића 
и 39 девојака. Школа је на почетку радила са 14 наставника, 
углавном хонорарних који су већ били запослени у Гимнази-
ји и Трговачкој академији. Први директор Учитељске школе 
био је Мирко Николић, професор филозофије у Гимназији. 
Током наредних година број стално запослених наставника 
је растао, као и број ученика. Школске 1949/50. школа је до-
била хектар земље за практичну наставу, а у први разред су 
уписана три одељења. У првој генерацији Учитељске школе, 
школске 1950/51. до дипломе је стигло 38 дипломаца.

У оквиру Учитељске школе постојао је и средњошколски 
интернат, који је 1949. године претворен у Интернат Учи-
тељске школе. Средњошколски интернат је основан 1945. го-
дине да би се омогућио смештај деци сиромашних родитеља 
и да би се она васпитавала у социјалистичком духу. Просто-
рије Интерната биле су у делу зграде Основне школе „До-
ситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, где је касније смештена и 
Учитељска школа. До 1947. године у Средњошколском интер-
нату су били смештени питомци - ученици Гимназије и Тр-
говачке академије. Оснивањем Учитељске школе, у Средњо-
школски интернат се смештају и ученици Учитељске школе. 
Ово је важна чињеница која је привукла децу и родитеље не 
само из пожаревачког, већ и из околних срезова, па и са по-
дручја Војводине и Косова и Метохије. Део овог интерната 
је пресељен 1948/49. године у део зграде садашње Основне 

16 Одлука Министарства просвете НР Србије бр. 28112 од 28.7.1947.

школе „Краљ Александар Први“. Тада је Средњошколски ин-
тернат преименован у Интернат Учитељске школе, мада су у 
њему и даље били смештени сиромашни ученици Трговачке 
академије и мали број ученика Гимназије. Интернат је од 9. 
новембра 1953. године подељен на женски и мушки, а реше-
њем Народног одбора градске општине Пожаревац, донетим 
на седници 11. октобра 1954. године,17 дошло је до спајања 
Интерната Учитељске школе и Дома ученика у привреди у 
погледу материјалног пословања. Две године касније, тачни-
је 1956, архивска грађа Интерната предата је Народном од-
бору градске општине Пожаревац и данас се чува у Историј-
ском архиву Пожаревац. Осим податка о спајању са Домом 
ученика у привреди, нема прецизних података о престанку 
рада Учитељског интерната. Из извештаја Пољопривредне 
школе, у којој је Интернат са Домом ученика био смештен 
од 1954. године, види се да је на првом спрату до краја 1958. 
године био смештен интернат Домаћичко-учитељске школе. 
Последњи сачувани докуменат са печатом Интерната Учи-
тељске школе је из 1959. године.

Прве турбуленције у раду Учитељске школе десиле су 
се у школској 1953/54. када није уписан први разред. Због 
непостојања адекватног интерната и зграде, као и због за-
довољења потребе за учитељским кадром у држави, Савет 
за просвету и културу НР Србије дао је предлог Извршном 
већу НР СРбије да се почев од 1953/54. године не уписује 
први разред у овој школи.18 Залагањем појединаца, послани-
ка Савезне и Републичке скупштине из Пожаревачког окру-
га, који су схватали значај школе за овај крај, на састанку 
одржаном 24. јула 1954. у Горњаку, донета је одлука да се 
школа одржи по сваку цену, као и да се Градској општини 
Пожаревац помогне из свих срезова да се подигне адекватна 
зграда и интернат за смештај ученика. Такве гаранције су 
дате Савету за просвету и културу НРС, а на његову препо-
руку Извршно веће је донело Уредбу бр. 191 од 14. априла 
1955. године којим је озакоњен даљи рад школе, под усло-
вом да се у њен рад укључе и одељења Учитељско-домаћичке 
школе. Први разред ове школе уписан је школске 1955/56, 
а упоредо са Учитељском радила је до 1960. године. Била је 

17  Историјски архив Пожаревац (даље ИАП), Архивски фонд Ин-
тернат Учитељске школе Пожаревац, Акт бр. 364 од 10.11.1954, 
позива се на решење НОГО Пожаревац од 11.10.1954. бр. 
11087/54. 

18  Одлука Извршног већа бр. 219 од 3.9.1953. године. ИАП, Архив-
ски фонд Учитељска школа „Вељко Дугошевоћ“ Пожаревац, Го-
дишњи извештај школе за школску 1954/55.
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смештена у згради некадашње Пољопривредне школе на Со-
поту. Школске 1954/55. своје школовање је завршила прва 
генерација учитеља који су учитељску школу похађали по 
петогодишњем програму. 

На десетогодишњицу свог постојања, школске 1956/57. 
године Учитељска школа је понела име народног хероја 
Вељка Дугошевића. Сопствену зграду у улици Симе Сими-
ћа у Пожаревцу школа је добила тек након седамнаест го-
дина рада. Новоизграђена зграда предата је свечано управи 
школе 23. фебруара 1964. године. Данас у тој школи ради 
Пожаревачка гимназија. Период 60-их година је уједно 
најпродуктивнији у образовном раду ове школе. Наставни 
кадар је био комплетан, стручно се усавршавао у земљи и 
иностранству, а број ученика се повећавао. У новој згради 
настава је била кабинетска, са бројним ученичким секција-
ма. У јануару 1968. године покренут је и школски лист „Учи-
тељац“. Постојећа нова зграда је дозидана већ 1969/70, а 
капацитети су додатно проширени вежбаоницом за будуће 
учитеље у Основној школи „Вељко Дугошевић“. 

Почетак 70-их година доноси промене. Због нове реорга-
низације учитељских школа, школске 1970/71, у школу нису 
уписани ученици првог разреда. У Годишњем програму шко-
ле за школску 1970/71. годину стоји да је капацитет којим 
школа располаже 15 одељења, односно 450 ученика у једној 
смени, али да због одлуке Републичке заједнице образовања 
није уписан први разред те школске године, па школа има 
само 270 ученика. Поред чињенице да је школа имала нову, 
функционалну, наменску зграду површине 3.609 квадрат-
них метара, са специјализованим учионицама, кабинетима 

за све предмете, фискултурном салом, радионицом и лабо-
раторијом, библиотеком, ђачком кухињом и свечаном салом, 
као и савременом вежбаоницом изграђеном у оквиру Осно-
ве школе „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу, покушаји да ова 
школа прерасте у педагошку академију, нису уродили пло-
дом. То је већ било извесно 1972. када је планирано да се за 
две године, тачније 1974. школа потпуно угаси.19 Од школске 
1972/73. у згради Учитељске школе почела је да ради Гимна-
зија, а Учитељска школа је постепено губила своје редовне 
професоре. Званично, рад школе је престао на последњој 
седници Наставничког већа 28. августа 1974. године.

Учитељску школу су похађали ученици из пожаревачког, 
звишког, рамског, хомољског, млавског, подунавског, јасе-
ничког, ресавског, али и из других срезова. Годишње је из 
школе излазило око 35 учитеља. Само 10 година након осни-
вања школа је кроз пет генерација извела 307 свршених учи-
теља, а за цело постојање број образованих учитеља прелази 
хиљаду. Тиме је Учитељска школа својим постојањем оправ-
дала очекивања својих оснивача. Школовала је велики број 
учитеља који су били носиоци образовања у читавом округу, 
па и социјалистичкој Југославији. У реферату причитаном 
приликом прославе десетогодишњице наводи се да су учи-
тељски кадрови ове школе били и веома ангажовани у ван-
наставном раду, у раду масовних организација и да су својом 
разноврсном делатношћу постали важан фактор у соција-
листичком преображају сеоског становништва нашег среза, 
поготово оног које је услед традиционалног конзервативизма 
и примитивне производње стајала на ниском културном и 
здравствено-хигијенском нивоу.20 

19  Закон о педагошким академијама, Службени гласник НРС, бр. 
14/1971.

20  Кратак историјат школе и Интерната писан је на основу архив-
ске грађе Фонда Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаре-
вац – Годишњи извештаји школе, а која се чува у Историјском 
архиву Пожаревац, као и публикације групе аутора Споменица 
Учитељске школе „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу 1947-1974, 
Пожаревац, 1987. и књиге аутора Милана Станојевића, Прва ге-
нерација Учитељске школе у Пожаревцу 1947-1951, Пожаревац, 
2007. године.
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О ПРИРЕЂЕНОМ ИЗДАЊУ

О Учитељској школи у Пожаревцу након четрдесет годи-
на од оснивања, објављена је књига у издању Друштва 

учитеља општине Пожаревац Споменица Учитељске шко-
ле „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу 1947-1974. (Пожаревац, 
1987), где је у релативно краткој форми од непуних 100 
страна презентовано доста врло значајних, притом сажетих 
информација о оснивању, раду, проблемима у раду и развоју 
школе. Богатство ове књиге представљају и сећања њених 
ученика, списак директора, наставног и другог особља, исеч-
ци из новина о школи, рад органа управљања. Нешто касни-
је, шездесет година од оснивања, објављена је књига ауто-
ра Милана Станојевића Прва генерација Учитељске школе 
у Пожаревцу 1947-1951. (Центар за културу Пожаревац, 
2007). Ова знатно обимнија књига, од готово 400 страница, 
даје опширнији историјат школства, основног и средњег у 
Браничевском округу, тражећи корене осивања Учитељске 
школе у Пожаревцу још 1870. године. Књига је првенстве-
но посвећена првој генерацији ученика Учитељске школе, 
али доноси и кратке биографије једног броја професора и 
наставника ове школе, информације о средњошколском од-
носно учитељском интернату, вежбаоници, омладинским 
организацијама и њеним активностима у првим годинама 
школе. Најобимнији део књиге су управо биографије ђака 
прве генерације ове школе. 

У Историјском архиву Пожаревац чува се архивски фонд 
Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ Пожаревац, чија је ар-
хивска грађа предата на чување Архиву одмах по гашењу 
школе. Архивска грађа која је сачувана обухвата читав пе-
риод рада школе, од 1947. до 1974. године. Сачувана је у ко-
личини од 8,5 метара дужних и садржи годишње извештаје о 
раду школе, деловоднике, општу архиву, уписнице ученика, 
записнике о полагању стручних испита, дневнике рада, до-
сијеа запослених и платне спискове, дипломе и похвалнице 
додељене школи, Записнике са седница Наставничког већа, 
Школског савета и Школског одбора, Управног одбора, Рад-
не заједнице и колектива, стручних актива наставника, као 
и нормативна акта, фотографије и Летопис школе од 1947. 
до 1973/74.

Поводом 70 година од почетка рада ове значајне образов-
не установе, кроз публиковање Летописа Учитељске школе 
који прати читав период рада Школе од оснивања 1947. па 

до гашења 1974. године, покушаћемо да се одужимо првим 
креаторима наших знања после родитеља – нашим учитељи-
ма – и употпунимо податке о постојању и раду ове значајне 
школске установе. Летопис школе вођен је у једној укориче-
ној свесци, исписан на 89 пуних листова, односно 178 страна 
са фотографијама. Летопис школе је плод више аутора, на 
шта указује стилска различитост и различит рукопис. Вође-
ње Летописа није одмах почело, већ је, судећи према начину 
вођења и садржају текста, писан ретроактивно, на основу 
друге документације о раду школе, углавном годишњих из-
вештаја. Кроз годишње извештаје види се да се нешто обим-
нији записи о раду школе, такође насловљени као летопис 
школе, бележе тек од школске 1952/53. године, али упоређи-
вањем текстова утврдили смо да тај садржај није преношен 
у потпуности у званичну књигу Летописа школе. Приметно 
је да записи у Летопису тек почетком 60-их постају обим-
нији и исцрпнији, па су некада вођени скоро из дана у дан. 
Аутори текста у Летопису нису наведени, али се на основу 
лаичке оцене рукописа може отприлике идентификовати 
седам различитих летописаца. 

На тексту Летописа који је пред читаоцима и истра-
живачима нису рађене никакве језичке и словне корекци-
је, дораде и измене, чак ни великих и малих слова. Није се 
одступало ни од форме која је дата у оригиналу, тако да ће 
се уочити начин исписивања нових датума, редова и пасуса 
који је различит у различитим периодима. Где су у питању 
скраћенице, допуна је извршена у угластим заградама. Код 
опште познатих скраћеница допуне нису вршене. Појашње-
ња текста дата су у фуснотама. Неке скраћенице, углавном 
револуционарних и послератних друштвено-политичких 
органа и организација, чије је значење вероватно познато 
старијим генерацијама, ипак смо навели у фуснотама под 
пуним називом због будућих читалаца – неисторичара, ко-
јима ове скраћенице нису у довољној мери препознатљиве. 
Мањи делови текста који нису могли бити прочитани и про-
тумачени стављени су у угласте заграде и означени тачкама.

Значај овог Летописа није само у томе што је својеврсни 
споменик рада ове школе, већ за историчаре и историчаре 
образовања представља драгоцени извор података, не само 
о школи, њеном расту и развоју, већ и утицају идеологије и 
политике на школу и просветни систем, на будуће учитеље 
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који ће образовати кроз свој рад неке нове генерације. Из 
овог занимљивог текста можемо видети како је 1948. године 
последњи пут прослављен Свети Сава, који верски празници 
су „толерисани“ у новој држави, какав је однос државе према 
физичком кажњавању ученика од стране њихових наставни-
ка, каква је политика кажњавања и награђивања самих уче-
ника за владање и успех у школи, каква је сарадња школе 
током њеног постојања са другим образовним, научним и 
културним установама, каква је пролазност ученика на ис-
питима, ко су предавачи у школи, какво је њихово стручно 
усавршавање. Такође, можемо видети и какав је утицај на 
ученике кроз филмску уметност, позориште, кроз књижевне 
секције, омладинске организације, као и однос ученика, њи-
хова ангажованост у раду тих организација. Може се видети 
и утицај родитеља на школу, утицај идеологије на запослене, 

њихово учешће у друштвено-политичким организацијама, 
учешће школе у обележавању значајних датума, искључиво 
из револуционарне историје, однос школе према здрављу 
ученика (епидемија вариоле), исхрани у првим послератним 
годинама, организовање екскурзија... Читав један микросвет 
школског система огледан је у раду ове школе и приказан 
кроз њен Летопис. 

Зато верујемо да ће и будућим истраживачима, истори-
чарима, педагозима и овај Летопис бити значајан извор са-
знања, а свима онима који су били ђаци Учитељске школе у 
Пожаревцу емотиван подсетник на школске дане.

У Пожаревцу,                                   Приређивач 
2. октобра 2017. године         Слободанка Цветковић



ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.





Учитељска школа у Пожаревцу21

21  Зграда је изграђена у периоду 1936-1940. године за потребе 
Пожаревачке гимназије. Данас је у тој згради смештена 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“. Видети: С. Цветковић, 
Н.М. Дулић, П. Винкић, Архитектура Пожаревца у периоду 
између два светска рата, Изложбени каталози, каталог 21, 
Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2016, 25-26.
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Одмах после Другог светског рата и наше народне рево-
луције, читав наш народ ставља на своја плећа још један 

тежак, али и племенит задатак: обнову и изградњу наше на-
паћене земље. Требало је градити ново социјалистичко дру-
штво на рушевинама старе Југославије.

Много пута је речено да социјализам не могу градити не-
писмени људи, па се непосредно иза револуције приступило 
масовном описмењавању становништва, углавном преко ан-
алфабетских течајева. Но одмах се осетило, да учитеља нема 
довољно – доста их је у рату нестало, а још више их је на 
разним другим местима, где су такође веома потребни. Та се 
потреба нарочито осетила у ондашњем Пожаревачком окру-
гу, јер он на свом подручју има заостало Хомоље и Звижд.

На иницијативу Градског, Среског и Окружног народног 
одбора Министарство просвете Народне републике Србије 
доноси одлуку која у препису гласи: 

Државни грб
Народна република Србија
Министарство просвете
       Бр. 28112
28 јула 1947. год.
Београд

По указаној потреби, а према предвиђеном плану за сред-
ње школе у школској 1947/48. години Министартво просвете 
НР Србије

ОДЛУЧИЛО ЈЕ

да се у Пожаревцу отвори први разред учитељске школе.

Смрт фашизму – слобода народу!

Министар просвете НРС
Митра Митровић, с.р.

Први разред ново основане Учитељаке школе смештен је 
у зграду гимназије у улици Јована Шербановића.22 Према 

22 Данас у тој згради ради ОШ „Доситеј Обрадовић“.

препоруци Министарства просвете НР Србије у први разред 
требало је уписати 100 ученика/ца23. Међутим, како нису 
обављене све припреме, посебно око пропаганде за упис у 
учитељску школу, пријавио се релативно мали број учени-
ка – свега 59 ученика/ца. У архиви школе постоји записник 
комисије о том првом лекарском и музичком прегледу, који 
је обављен 15. октобра 1947. године. После овога времена 
вршена је пропаганда код ученика са три, четири и више ра-
зреда гимназије да се упишу у учитељску школу. 

Прва учионица те прве генерације учитеља-ца24, била је 
смештена у садашњој зборници професора гимназије. Сви 
ученици су чинили једно одељење. Тако је то трајало све до 
4 новембра 1947. године – до седнице Наставничког савета. 
На овој седници одлучено је да се одељење учитељске шко-
ле, које сада броји 88 ученика-ца подели на мушко и женско 
одељење. У мушком одељењу је било 47 ученика а у женском 
41 ученица. Први разредни старешина првом одељењу била је 
Љубица Стојановић, проф. а другом Павловић Петар, проф.

Та прва ново основана учитељска школа нема своју згра-
ду, нема својих учионица па нема ни својих наставника. Сви 
натавници, а на почетку их је било (14) четрнаест били су 
хонорарни и то тринаест из гимназије и један из Трговачке 
академије – овај задњи је дошао нешто касније.

На тој седници Наставничког савета извршена је и поде-
ла предмета на хонорарне наставнике, који су у исто време 
први наставници ове школе.
Српски језик: Вера Стевић, 
проф[есор]25 10 часова недељно
Руски језик: Миодраг Поповић, 
проф[есор] 6 часова недељно
Земљопис: Љубица Стојановић, 
проф[есор] 8 часова недељно
Историја: Драгица Обрадовић,
проф[есор] 4 часа недељно

23  У изворном тексту стављена запета. Ми смо одвојили косом 
цртом.

24 Учитељ – учитељица.
25  Двадесети век није познавао родно осетљиво изражавање када 

су занимања у питању. У школи је радио професор без обзира да 
ли је мушког или женског рода. У допуни скраћеница тога смо 
се и придржавали. 
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Биологија: Милица Живковић, 
проф[есор] 4 часа недељно
Хемија: Петар Павловић, 
проф[есор] 6  -//-
Физика: Петровић Миодраг, 
проф[есор] 4  -//-
Математика: Катарина Митровић, 
проф[есор] 8  -//-
Цртање: Ђорђе Костић, 
проф[есор] 4  -//-
Фискултура: Видак Крговић, 
учит[ељ] 2  -//-
Фискултура: Вера Марковић26 2  -//-
Певање: Божидар Станчић, учит[ељ  4  -//-

За првог директора, односно вршиоца дужности дирек-
тора школе постављен је друг Мирко Николић, професор 
филозофије у гимназији – Одлука Градског народног одбора 
у Пожаревцу бр. 34024 од 22. IX 1947. године.

Одлуком директора школе бр. 139 од 15. XII [1]947. године 
постављен је за режисера ове школе друг Лојаница Божи-
дар. На дужност се није јавила другарица Станисављевић 
Милева, која је одлуком Градског народног одбора додељена 
на рад овој школи.

Из извештаја ондашњег вршиоца дужности директора 
школе, друга Николић Мирка, који је поднео Министарству 
просвете НР Србије на крају првог класификационог пери-
ода може се прочитати:

1.  Учитељска школа нема ниједног редовног наставника и 
предлаже да се школи доделе бар два редовна настав-
ника, који би били и разредне старешине оформљеним 
одељењима.

2.  У погледу наставе има доста тешкоћа. Неки предмети 
су дуже време остали незаступљени. Такав је случај 
са руским језиком, фискултуром, историјом, физиком 
и привредом. Но на крају првог класификационог од-
мора сви предмети су стручно заступљени и са пуним 
бројем часова, па се настава нормално одвија.

3.  Успех ученика на крају овог периода био је како наводи 
друг директор незадовољавајући јер је било 47,13% без 
слабих оцена, а 52,87% са слабим оценама. За овакав 
успех у образложењу се каже да су ученици дошли у 
школу са три, четири и више разреда гимназије, па им 

26 Није наведено звање.

је знање неуједначено. Онда има добар број ученика 
који су били прекинули школовање, па се после пре-
кида теже прилагођавају на рад у школи. Недостатак 
уџбеника се јавља као веома озбиљан проблем.

4.  На крају се каже да је дисциплина била на висини и да 
у овом времену није било већих преступа.

Овакве или сличне констатације с могу прочитати и из 
Записника седнице Наставничког савета одржане 12. XII 
947. године.

1948.

Све до почетка 1948. године, школа је живела без икаквих 
материјалних средстава. Сада пак, односно 20. I [1]948. Ми-
нистарство просвете НР Србије доставља школи благајнички 
план и налог да се за сваки наредни месец – до петог доста-
вља Министарству план за идући месец према приложеном 
формулару. Из овога акта јасно се види да учитељске школе 
издржава Министарство просвете НР Србије, а раније смо 
видели да је исти орган и оснивач школе. 

Интересантно је поменути и прославу Св. Саве 1948. 
Познато је да се у бившој Југославији ова прослава веома 
свечано обављала уз обавезно присуствовање свештеника, 
домаћина славе, свеће, колача итд. Нешто од овога се задр-
жало све до ове 1948. године. Међутим, актом Министарства 
просвете НР27 Србије од 23. I 1948. године доставља се рас-
пис свим школама на територији Србије. У распису стоји да 
се на дан Растка Немањића – Св. Саве у свим школама на 
првом часу одржи предавање о овом Немањићу, његовим за-
слугама за стварање писмености код Срба и уопште о њего-
вом значајном просветитељском раду. У основним школама 
ће се у школском времену организовати мале приредбе, без 
верских обреда.

Ово истичем због тога што је ово последња година, када 
се у школама на неки начин обележава овај дан.

Школска 1948/49.

 Промена у наставном особљу

Аксентијевић Боривоје професор – Одлуком Министар-
ства просвете бр. 42752 од 13. X [1]948 примљен у ову школу 
из основне школе у Врчину.

27 Народне републике.
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Наумовић Емилија професор – Одлуком Секретаријата 
за персоналну службу НР Хрватске бр. 9579 премештена у 
ову школу.

Пандуровић Ружица – наставница – Одлуком ГНО-а28 
Пожаревац бр. 22790 од 6. XI 1948. године постављена за ре-
жисера школе.

Обрадовић Олга професор – Одлуком Министарства 
просвете бр. 54385 од 9. III [1]949. г премештена у ову школу 
из Државне архиве у Београду.

Ивановић Милица професор – Одлуком ГНО-а привре-
мено додељена на рад овој школи.

Милетић Милан помоћ[ни] службеник – Одлуком ГНО-а 
у Пожаревцу бр. 109 од 26. I [1]949. постављен за помоћ[оћ-
ног] служб[еника] ове школе.

Ибровац Надежда проф[есор] припр[авник] – Одлуком 
Министарства просвете бр 4663 од 19. I [1]949. г. постављена 
у ову школу, али се на дужност није јавила.

Милошевић Милена помоћ[ни] служб[беник] – Одлуком 
ГНО-а у Пожаревцу бр. 273 од 26. II [1]949 г. постављена у 
ову школу.

Николић Мирко директор - Одлуком Министарства просве-
те бр. 13397 од 9. III [1]949. г. преведен у трећу [.......]29 повишицу.

Миленковић Видосава проф[есор] припр[авник] – Одлу-
ком Министарства просвете бр. 13397 од 10. V [1]949. г. по-
стављена у ову школу.

Ивановић Милица проф[есор] - Одлуком Министарства 
просвете бр. 40292/49 премештена из ове школе у Другу 
нижу гимназију. 

Милетић Милун помоћ[ни] службеник – Одлуком ГНО-а 
у Пожаревцу бр. 274 од 26. II [1]949. г. отказана му служба у 
овој школи.

Министаство просвете бр. 78585/48 – Комитет за школе 
и науку при Влади ФНРЈ30 под бр. 14859 од 13. ХII 1948.г. до-
ставља једну интересантну одлуку о празницима.

Одлука гласи:

1.  Све школе у ФНРЈ празнују оне дане које је влада ФНРЈ 
прогласила државним празником.

2.  Школе у појединим нашим републикама празнују оне 
дане које је Влада народне републике прогласила др-
жавним празником.

28 Градског народног одбора.
29 Нечитко написано.
30 Федеративна Народна Република Југославија.

3.  Нову годину празнују све школе 1. и 2. јануара.
4.  Ученицима католичке вероисповести оправдава се изо-

станак 25. децембра (Божић), а ученицима православ-
не вероисповести оправдава се изостанак 7. јануар (Бо-
жић) и дан крсне славе. Ученицима муслиманске веро-
исповести оправдава се изостанак 1. дан Рамазанског 
бајрама и 1. дан Курбан бајрама.

5.  Зимски распуст траје од 15. јануара до 1. фебруара.

Уочено је да из већег броја учитељских школа излазе уче-
ници са слабим познавањем граматике и правописа. Узрок 
треба тражити у програму, који само поставља изучавање 
граматике и оставља могућност наставницима да занемаре 
овај предмет, а обрађују само историју књижевности. Да би 
се убудуће ова појава отклонила Министарство просвете НР 
Србије под бројем 2912 од 13. I 1949. године доставља про-
грам из граматике по коме ће се радити у другом полугођу 
школске 1948/49. године.

О стању школе, њеном животу и раду у другој години ње-
ног постојања сазнаће се нешто више из извештаја директо-
ра школе за прво полугође школске 1948/49. године.31

У извештају се између осталог каже:
Учитељска школа нема своје зграде, већ је смештена у 

згради гиманзије. Нема довољно учионичког простора, па се 
настава не може да обавља само пре подне, него једно оде-
љење (I5) има наставу само после подне. За друго полугође 
оспособљена је још једна учионица, те ће се настава изво-
дити само пре подне. Других просторија сем учионица та-
корећи нема.

Школске двориште је заједничко са гимназијом и једном 
основном школом. Ове године двориште је нешто прошире-
но. На његовом проширивању учестовала и бригада наших 
ученика.

Школа нема тако рећи никаквог намештаја. Оно што има 
позајмљено је са разних страна: гимназија, основна школа, 
средњемедецинска школа и др.

Школа нема кабинета, већ само оскудну збирку из фи-
зике, хемије и математике. Служи се кабинетима гимназије 
који су такође оскудни. Посебну тешкоћу причињавају веза-
не32 цене за набавку учила.

31  Вођење Летописа школе није започето у одмах по оснивању шко-
ле, већ касније. Претпостављамо да су извештаји о раду школе 
били извор за писање Летописа о првим годинама њеног рада.

32  Није најјасније шта се подразумевало под термином „везане“ 
цене.
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Ученика: I разред са три одељења - 90 ученика/ца
 II разред са два одељења - 72 ученика/ца
 Укупно: 162 ученика/ца

Школа има 21 наставника. Од тога броја само су четири 
(4) редовни наставници наше школе, остали хонорарни.

Број наставника по звању:
Професора: м[ушких] 6; ж[енских] 11 свега 17
Наставника: м[ушких] - ж[енских]  1 свега  1
Стручних учитеља: м[ушких] 1;  ж[енских] 2 свега  3

Редовна настава је отпочела 20. септембра 1948. године. 
Ово закашњење је уследило због исељења средњошколског 
интерната. Сви су предмети стручно заступљени изузев при-
вреде у свим одељењима, фискултуре у I1, I2 и II1 и руског је-
зика у I3 одељењу.

Паметно је да школа има своје наставнике, јер је већина 
хонорарних наставника оптерећена великим бројем часова у 
својим школама, па не могу да се посвете раду у нашој шко-
ли као што је случај са редовним наставницима. Мишљења 
сам да је потребно бар два редовна наставника обезбедити и 
за математику и физику и хемију. Од почетка школске годи-
не настава је текла редовно. Тешкоћу у правилном извођењу 
наставе причињава само недостатак уџбеника. Наставници 
раде у својим стручним активима.

Издржавање школе је уредно. Једина сметња је била у 
томе што се буџет није могао у потпуности да реализује.

Школа нема ђачку књижницу. Требало би убудуће ову 
ставку обавезно предвидети. За сада се ученици служе књи-
гама из интерната или из градске библиотеке. Наставничка 
библиотека располаже са малим бројем књига (354), али ће 
се буџетским средствима у току године нешто купити, јер је 
буџетом предвиђено.

Владање ученика у школи и ван ове је углавном задово-
љавајуће, мада није на оној висини на којој би требало да 
је будући да се ради о оваквој школи. Велики број ученика 
кажњен је смањењем оцене из владања због неоправданог 
изостајања са часова.

У току првог полугодишта извршен је систематски пре-
глед ученика. У овом полугођу било је укупно 125 обољења. 
Највише од грипа. Исхрана ученика у интернату била је до-
ста слаба. Предлажем да ученици у интернату добију следо-
вање „R1“.

33

33  Ознака за картицу за радничко следовање. Због недостатка хра-
не власт је почетком 1945. године поделила становништво на 
категорије у погледу исхране и доделила им различите потро-

Сви ученици су чланови народне омладине, ова органи-
зација је добро организационо постављена. Културни живот 
се такође одвија по секцијама. Ученици, омладинци учество-
вали су и у радним акцијама нашег града и дали 2750 радних 
часова. Школа је дала и 28 пионирских руководилаца. 

Школа ђачку кухињу.34 Ученици се хране у интернату 
и ђачкој мензи. Школа нема ни свога интерната, већ је то 
заједнички средњошколски интернат. Овај интернат је сме-
штен у једној добро очуваној основној школи. 70 наших 
ученика/ца је смештено у интернату. Месечно сваки ученик 
плаћа 900 динара.

Зимски распуст је организован тако, што су наставници 
према утврђеном распореду, држали допунске часове оним 
ученицима који су се пријавили за овај допунски курс – пре-
тежно ученици из града Пожаревца. 

Успех ученика на крају првог полугођа не задовољава. 
Било је и објективних сметњи, које су напред наведене, али 
је било и субјективних – недовољно занимање ученика.

Градски народни одбор одобрио суму од 120.000 динара 
за набавку 100 клупа, додељено од Министарства просвете 
СРС35 – Одлука бр. 11591 од 31. I 949. год.

Школска 1949/50.

Одлуком Градског народног одбора бр. 9779 од 30. VII 
[1]949. год[ине] додељено је Учитељској школи 1 хектар зе-
мљишта за практичне радове ученика као и за потребе ђачке 
кухиње.

Директор школе добио је писмо ГНО-а бр. 19218 од 6. 
IX [1]949. године које се односи на почетак школске 1949/
[1]950. године. Писмо у извору гласи:

шачке карте ради добијања следовања. Потрошачке карте су 
носиле ознаке G за грађане опште категорије, R-1, R-2 и R-3 
за раднике, D-1 за децу до две године, D-2a за децу од две до 
седам година, D-2b за децу од седам до четрнаест година, B за 
болеснике и T за труднице. Према Уредби о снабдевању станов-
ништва из фебруара 1948. године уочљива је велика разлика 
између потрошача, па су власнци G карти добијали свега 250g 
хлеба дневно, а власници R-1 карти 800g. Слично је и са оста-
лим врстама намирница. Видети: Слободан Селинић, Београд 
1960-1970: Снабдевање и исхрана, Београд, 2005, 450-464. Очи-
гледно је директор школе настојао да преко исхране поправи 
здравствено стање ученика.

34  Изостављен део реченице. На основу каснијег текста закључује-
мо да школа нема ђачку кухињу.

35 Социјалистичка Република Србија.
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Обласни народни одбор Београдске области – Поверени-
штво за културу доставља: 

Почетак школске 1949/50. треба организовати на следе-
ћи начин:

1. Добро проучити план уписа у средње школе;
2. Сву дораслу децу уписати у основну школу;
3.  Школска година почиње 10. септембра и да је основно 

школовање обавезно – саопштити на потпис ђачким 
родитељима;

4.  Пре почетка школске године извршити поделу разреда 
на одељења – направити план рада и распоред часова;

5. Набавити и средити све школске књиге; 
6.  Школски рад мора почети 10. септебра. Тога дана мо-

рају се одржати у свим школама прва предавања и убе-
лежити у дневник рада. Треба једном прекинути са ло-
шом праксом, да се школска година не почне на време.
Посебно поднети извештај да ли су се сви наставници 

јавили на дужност – са назначењем код наставника који 
се нису јавили: зашто се нису јавили. Извештајем обу-
хватити и новопостављене и премештене наставнике.

Ово писмо – акт наводим највише због тога да се види 
како старање о школи преузима Градски народни одбор, од-
носно Обласни народни одбор – Области београдске.

Одлуком Градског народног одбора бр. 22052 од 30. IX 

[1]949. године а на захтев директора школе одобрен је хоно-
рарни рад од часова доле наведеним наставницима:

За математику:  Здравковић Надежда, проф[есор] 
гимназије
Митровић Катарина,   -//-
Станојевић Богољуб,   -//-

За руски језик:  Плетњев Игор, проф[есор] гимназије
Поповић Миодраг,     -//-
Ткаљ Ђорђе, учитељ гимназије

За историју:  Комарџић Љубица, проф[есор] гимназије
Обрадовић Драгиња,      -//-
Татић Радослав,          -//-
Плетњев Игор,           -//-

За биологију:  Првановић Десанка, проф[есор] гимназије
Богдановић Јелисавета,  -//-
Живковић Милица,     -//-

За физику:  Димитријевић Ђорђе, наст[авник] гимназије
Ненадовић Веселинка, проф[есор] гимназије

За хемију:  Павловић Петар, проф[есор] гимназије
Петровић Миодраг,        -//-

За фискултуру: Марковић Вера, наст[авник] гимназије.
Доставља се одлука ГНО-а бр. 1773 од 25. Х 1949. године 

којом се обавештава директор школе да је друг Бора 
Аксентијевић, професор изабран за повереника за просвету 

- Наставничко веће са првом генерацијом матураната -
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и културу у Градском народном одбору те га треба разрешити 
дужности професора школе, како би преузео нову дужност. 

Школска 1950/51. година

На платном списку у редовном радном односу у току ове 
школске године радили су:

1. Николић Мирко, директор
2. Шкарпа Иво, професор
3. Антић Живорад, професор
4. Пантић Радослав, професор
5. Обрадовић Драгица, професор
6. Наумовић Емилија,       -//-
7. Аксентијевић Боривоје,    -//-
8. Шљивић Бранислава, наставник
9. Пандуровић Ружица,       -//-
10. Лакићевић Михајло,      -//-
11. Печник Иван, стручни учитељ
12. Величковић Стојан, служитељ
На основу чл. 16 Закона о државним службеницима, у 

вези чл. II Уредбе о просветно-научној струци управа школе 
одлучује да се за хонорарне наставнике, који ће бити испла-
ћени од часа, поставе:

1.  Поповоћ Миодраг, наставник – за руски језик
2.  Ткаљ Ђорђе, учитељ – за руски језик
3.  Колев Сребрен, наставник – за предвојничку обуку
4.  Радуловић Миливоје, стручни учитељ – за предвојнич-

ку обуку
5.  Павловић Петар, професор – за хемију
6.  Петровић Миодраг, професор – за хемију
7.  Димитријевић Ђорђе, наставник – за физику
Министарство просвете НРС решава, на основу чл. 8 и 

38. Закона о државним службеницима, да се преместе по по-
треби службе, са досада стеченим службеничким правима:

1.  Ивановић Радојка, учитељица на раду у Гимназији у 
Пожаревцу, у Учитељску школу у Пожаревцу

2.  Буквић Милан, учитељ на раду у Гимназији у Пожарев-
цу, у Учитељску школу.

/
Министарство просвете, на основу чл. 20 ст. 3. Закона о 

државним службеницима, а у вези са тражењем Министар-
ства просвете НРБХ, решава да се Шљивић Бранислава, на-
ставник Учитељске школе у Пожаревцу премести у Државну 
реалну гимназију у Бијељини.

Председништво владе НРС, у Београду 16. IХ 1950. год[и-
не] број 7344/50

Одлука је анулирана решењем Председништва владе 
НРС, бр. 7344-2/50 од 17.ХI 1950. године.

/
Министарство просвете НРС, на основу чл. 20. ст. 3 За-

кона о државним службеницима, у вези са тражењем Мини-
старства просвете НРХ, решава да се Шкарпа Иво, профе-
сор Учитељске школе у Пожаревцу, премести у Учитељску 
школу у Задру.

Председништво владе НРС, у Београду 25. Х 1950. год 
број 6899/50.

Одлука је анулирана решењем Председништва владе 
НРС, бр. 6899-3/50 од 13. ХI 1950. 

Просветни одсек Градског народног одбора у Пожаревцу 
решава, на основу овлашћења Министарства просвете НРС, 
бр. 26/50 20. ХII 1950. год[ине] разреши дужности секрета-
ра учитељске школе у Пожаревцу, премести у Школу уче-
ника у привреди у Пожаревцу друг Буквић Милан, учитељ. 

Буквић Милан разрешен је дужности у овој школи 31. ХII 
1950. год.

/
Просветни одсек Градског народног одбора у Пожаревцу 

актом бр. 24692 од 26. ХII 1950. год[ине] доставља школи за-
кључке са саветовања директора свих средњих и стручних шко-
ла са територије НРС. Ево неколико интересантних питања:

1.  Побољшати радну дисциплину наставника
2.  Побољшати радну дисциплину ученика
3.  Побољшати методски рад наставника – организација 

часа, стално проверавање знања, [........] рад стручних 
актива 

4.  Ученици учитељских школа да се претплате на часопис 
„Савремена школа“ и лист „Просветни преглед“

5.  Школски комитети да спроведу анкету о културном 
животу ученика

6.  Путем предавања и деловањем разредних старешина и 
предметних наставника настојати да ученици учитељ-
ских школа заволе свој позив.

/
23. VII 1950. год[ине] управа школе шаље извештај Ми-

нистарству просвете да школа има 156 ученика који примају 
стипендију.

/
Министарство просвете НРС актом бр. 32940 од 18. ХI 

1950. год. обавештава директора школе да ученици другог ра-
зреда који су прешли из гимназије неће полагати допунски 
испит из оних предмета који се не уче у гимназији, а уче се 
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у учитељској школи. Поставља се 
обавеза наставницима да омогуће 
ученицима да из тих предмета са-
владају градиво из првог разреда и 
да ће то узимати у обзир приликом 
доношења годишње оцене.

Ученици III разреда полагаће 
допунски испит из психологије, 
педагогије, физике, хемије, музи-
ке и ручног рада.

/
Министарство просвете актом 

бр. 35660 од 8. XI 1950. год. оба-
вештава школу преко Поверени-
штва за просвету и културу Град-
ског народног одбора да је у НРС 
170 наставника, 70 стручних учи-
теља, 1510 учитеља и 24 васпитача 
без положеног стручног испита.

Исто Министарство, другим 
актом 35660 од 8. XI 1950. годи-
не, на основу чл. 62. и 37. Закона 
о државним службеницима и чл. 
29. Правилника о приправничком 
стажу, стручним испитима и курсе-
вима службеника просветно-научне 
струке решава да се обустави свако давање повишице по годи-
нама службе служеницима просветно-научне струке који нису 
положили стручни испит док га не положе.

/
Просветни одсек Градског народног одбора обавештава 

школу актом бр. 19344 од 7. X 1905. год[ине] да је од Ми-
нистарства просвете НРС обавештен је да ђаци уживају на 
превозним средствима 75% попуста шест пута у току године 
од места сталног боравка до места у коме је школа, као и за 
групна путовања и екскурзије. 

/
Министарство просвете НРС актом бр. 240/51 од 12. I 

1951. год. обавештава школу да се забрањује наставницима 
основних и средњих школа да туку ученике. Уколико се не 
придржавају овога сносиће кривичну одговорност.

/
Актом бр. 32730/50 од 12. I 1951 год. Министарство про-

свете доставља упутство о слању полугодишњег и годишњег 
извештаја истој установи о раду школе у протеклом периоду. 
Упутство обухвата и питања која извештајима треба обрадити.

/

Средином јануара 1951. године, на захтев школске поли-
клинике устројена је у школи болесничка књига у којој се 
евидентирају сва обољења ученика. Од тог времена започи-
ње сарадња школе и поликлинике у здравственом просвећи-
вању. 

/
На основу чл. 7. Правилника о приправничком стажу, 

стручним испитима и курсевима службеника просветно-на-
учне струке Министарства просвете одлучује да при Учитељ-
ској школи у Пожаревцу полажу стручне учитељске испите 
учитељи и васпитачи ваншколских установа са територије 
срезова: пожаревачког, млавског, хомољског, звишког, поду-
навског, рамског и градова Пожаревац и Смедреево. Акт бр. 
2438 од 1. II 1951. године.

/
Министарство просвете НРС одлучило је да школска го-

дина у свим школама почиње 1. септембра, да се упис врши 
од 1-5 септембра, а настава престаје 10. јула. Бр. 7305 од 7. 
IV 1951. године.

/

– Ученице IV1 разреда са разредним старешном Обрадовић Драганом, проф. -
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Ове године прва генерација ове школе полагала је ди-
пломски испит: 26 ученика је завршило школу и то са одлич-
ним успехом 5, са врло добрим 17, са добрим 5. 10 кандидата 
је упућено на поправни испит, 3 одбијено на годину дана, 2 
удаљено са полагања испита.

Школска 1951/52. година

По платном списку у редовном радном односу у току 
школске године радили су:

1.  Николић Мирко, директор
2.  Шкарпа Иво, професор
3.  Обрадовић Драгиња, -//-
4.  Наумовић Емилија,   -//-
5.  Антић Живорад,        -//-
6.  Јовичић Тихомир,     -//-
7.  Радовановић Радомир, -//-
8.  Дамјановић Богдан, -//-
9.  Пурић Владимир,    -//-
10.  Томић Загорка,     -//-
11.  Грубић Олга,          -//-
12.  Живковић Милица, -//- 
13.  Печник Иван, стручни учитељ
14.  Ивановић Радојка, учитељ
15.  Шепић Надан, стручни учитељ
16.  Танчић Радослав, професор
17.  Лазић Љубиша, секретар
18.  Стојановић Стојан, помоћни службеник

Хонорарни наставници који се исплаћују од часа:
1.  Петровић Миодраг, професор – за физику
2.  Павловић Петар,           -//-        - за хемију
3.  Радуловић Миливоје, стручни учитељ – за предвојнич-

ку обуку
Савет за просвету, науку и културу, бр. 3571 од 19. II 1952. 

год. решава да В[....] Г[......], проф. Филозофског факултета у 
Београду и Милорад Павловић, директор V мушке гимназије 
у Београду изврше инспекцију учитељских школа и школа за 
васпитаче. 

/
Народни одбор градске општине, Одсек за просвету упу-

ћује обавештење школи о прослави 15. маја. У акту се каже 
да је Народна скупштина ФНРЈ донела закон којим се 15. мај 
проглашава за празник ФНРЈ. Школа тога дана неће радити, 
а препоручује се да се ученицима одржи предавање о знача-
ју овог празника. 

/

Народни одбор градске општине, Савет за просвету и 
културу бр. 7169 од 9. VI 1952. год. обавештава школу да је 
на својој седници од 18. V 1952. год. донео следеће закључке:

1.  Да се на седници Наставничког савета, а према специ-
фичности сваке школе дискутује о утицају религије и 
да се донесу конкретна решења шта се треба предузети 
у том смислу.

2.  Да наставници својим личним примерима покажу ко-
лико су се заложили по питању антирелигиозне про-
паганде.

3.  Да се заоштри борба међу наставницима против ми-
стицизма и сујеверја.

4.  Да директори, односно инспектори кроз давање радних 
карактеристика на крају школске године видно истак-
ну разлику међу наставницима.

5.  Да се обрати посебна пажња Учитељској школи за из-
бор најквалитетнијих наставника и да директoр не 
буде религиозан човек.

6.  Да се не правдају изостанци ученицима који не долазе 
у школу у време верских празника.

7.  Да се искључе из школе сви ученици Учитељске школе 
који припадају било којој верској секти.

/
Према правилнику о учитељском дипломском испиту 

Мирослава Лазић, професор IV мушке гимназије у Београду 
упућује се за председника испитног одобра на учитељском 
дипломском испиту у Учитељској школи у Пожаревцу.

Народна република Србија, савет за просвету науку и 
културу бр. 10929 од 29. V 1952. године.

Школска 1952/1953. година

У току ове школске године у редовном радном односу ра-
дили су.

1. Николић Мирко, директор
2. Шкарпа Иво, проф[есор]
3. Јовичић Тихомир, проф[есор]
4. Антић Живорад, проф[есор]
5. Танчић Радослав, проф[есор]
6. Обрадовић Драгиња, проф[есор]
7. Радовановић Радомир, проф[есор]
8. Обрадовић Јелена, проф[есор]
9. Обрадовић Миланка, проф[есор]
10. Дамјановић Богдан, проф[есор]
11. Томић Загорка, проф[есор]
12. Грубић Олга, проф[есор]
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13. Пурић Владимир, проф[есор]
14. Јанић Ђорђе, наставник
15. Грубић Зденка, наставник 
16. Станојловић Предраг, стручни учитељ
17. Блажевић Зоран, стручни учитељ
18. Лазић Љубиша, секретар

Поред редовних наставника радило је у 
току године и осам хонорарних.

/
Школа има 11 одељења са 368 ученика.

/
Први пут од времена оснивања до данас 

у септембру су изведене дуже екскурзије за 
све разреде. Екскурзије су плански изведене 
и то ће постати традиција у овој школи. Први 
разред је обишао Војводину, други Србију, 
трећи Македонију, а четврти Босну и средње 
приморје.

/
У току године ученици су присуствовали 

многим предавањима, зборовима посетили су 
изложбу Улуса36 и Михајла Петровића, прире-
дили су изложбу својих радова, учествовали у 
јавном фискултурном наступу, радили су у сек-
цијама које су организоване у школи.

У јулу месецу са успехом је завршило ра-
зред 178 ученика, 125 је упућено на полагање 
поправних испита, 64 ученика понавља разред. 
Проценат позитивних је 48, 37%, а негативних 
51, 36%.

/
У јуну дипломски испит је полагало 59 кан-

дидата, од којих 48 први пут и 11 по други или 
трећи пут. 3 кандидата су са одличним успехом 
положили дипломски испит, 21 са врло добрим, 
9 са добрим. На поправне испите упућено је 14, 
а на годину дана одбијено је 12 кандидата.

36  ЛУС - Удружење ликовних уметника Србије.

– Долазак ученика на збор на коме је говорио друг Моша Пијаде – 17. Х 1952. године –

– Ученици IV разреда у Дубровнику –
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Школска 1953/1954. година

У редовном радном односу радили су:
1.  Николић Мирко, директор
2.  Обрадовић Драгиња, проф[есор]
3.  Шкарпа Иво, проф[есор]
4.  Антић Живорад, проф[есор]
5.  Танчић Радослав, проф[есор] (Премештен у току годи-

не за директора Учитељске школе у Призрену)
6.  Јовичић Тихомир, проф[есор]
7.  Радовановић Радомир, проф[есор]
8.  Дамјановић Богдан, проф[есор]
9.  Томић Загорка, проф[есор]
10.  Грубић Олга, проф[есор]
11.  Пурић Владимир, проф[есор]
12.  Живковић Петар, проф[есор]
13.  Крстић Милија, проф[есор]
14.  Благојевић Лепосава, проф[есор]
15.  Јанић Ђорђе, наставник
16.  Станојловић Предраг, стручни учитељ
17.  Блажевић Зоран,               -//- -//-
18.  Радуловић Миливоје,       -//- -//-
19.  Лазић Љубиша, секретар
20.  Милошевић Иванка, помоћни службеник
21.  Стевић Милан, помоћни службеник 
22.  Стевић Катарина,     -//- -//-
23.  Стојадиновић Светислав, -//- -//-
24.  Николић Загорка,   -//- -//-

  Хонорарни наставници:
1.  Првановић Десанка, проф[есор]
2.  Панић Вера, проф[есор]
3.  Мићић Марија, проф[есор]
4.  Гајић Лепосава, проф[есор]
5.  Бранковић др Миомир, лекар
6.  Трифуновић Миодраг, правник
7.  Пичета Љубомир, стручни учитељ
8.  Марковић Вукосава,  -//- -//-
9.  Јовановић Светозар, -//- -//-

/
У школи постоји девет одељења другог, трећег и четвртог 

разреда са 273 ученика, колико је уписано на почетку школ-
ске године.

/
Први разред ове школске године није оформљен. Школа 

се гаси и за три године треба да престане са радом. До краја 
ће радити са преосталим ученицима и разредима.

/
У септембру изведене су вишедневне екскурзије за све 

разреде. Други разред обишао је Србију, трећи Македонију, 
а четврти Босну и средње приморје. Школа је норамално ра-
дила до почетка другог полугодишта. Због великих хладноћа 
у фебруару је обустављен рад 11 дана.

/
Савет за просвету, науку и културу НРС одлучује да шко-

ловање у учитељској школи траје пет година. Ученицима 
садашњег четвртог разреда продужују се школовање на пет 
година. У петом разреду наставиће се изводити семинарски 
и то у историји, математици, музици, географији, физици и 
хемији, педагогији, биологији и српскохрватском језику. Акт 
бр. 5227 од 27. V 1954. године.

/
На крају школске године у школи је било 273 ученика. 90 

ученика је упућено да понови разред и на поправне испите. 
Остали су са успехом завршили разред. 

/
Дипломски испит обављен је од 3. до 18. јула. За испит се 

пријавило 26 кандидата. 10 кандидата је полагало испит, 1 
је одложио полагање испита, 12 је упућено на полагање по-
правног испита, 2 су одбијена на годину дана.

Школска 1954/55. година

Од 1-5. септембра извршен је упис ученика, а 6. септем-
бра школа је почела са редовном наставом.

/
Од 7-10. изведене су вишедневне екскурзије за ученике 

свих разреда по раније утврђеном плану.
/

Почетком школске године разрешен је дужности дирек-
тора друг Мирко Николић, а за директора постављен је друг 
Бора Аксентијевић.

/
Извршно веће Народне скупштине НРС Уредбом од 14. 

априла 1955. године озаконило је даље постојање школе, која 
је била у гашењу од школске 1953-1954. године. Истом Уред-
бом даље постојање школе условљено је отварањем учитељ-
ско-домаћичке школе при нашој школи.

/
Школски одбор, као орган друштвеног управљања школом, 

формиран је маја месеца 1955. године у следећем саставу:
1.   Живановић Милутин, помоћник Окружног јавног ту-

жиоца
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2.  Танасијевић Милан, зубар
3.  Драшковић Милорад, потпуковник 

ЈНА
4.  Васић Миодраг, службеник Желе-

зничке станице
5.  Петрикић Слободан, поручник На-

родне милиције
6.  Васић Светозар, просветни инспек-

тор
7.  Јањић Ђорђе, наставник наше школе
8.  Станојловић Станојло, професор 

наше школе
9.  Томић Загорка, професор наше школе
10.  Пујкиловић Иван, уч. IV разреда
11.  Боривоје Аксентијевић, директор 

школе
Председник школског одбора је Жива-

новић Милутин.
/

Према документацији до краја школске 
1954/55. године из наше школе је изашло 
329 младих учитеља.

/
Крајем школске године одлучено је да се 

за интернатски смештај ученица Учитељ-
ско-домаћичке школе адаптирају просто-
рије школе за пољопривредне произвођаче.

Школска 1955/56. година

1. септембра разрешен је дужности 
друг Боривоје Аксентијевић, а на дужност 
директора распоређен је друг Радомир Ра-
довановић, професор наше школе.

/
30. и 31. августа ивршен је лекарски 

преглед и аудиција гласова ученика који су 
конкурисали за пријем у први разред. 

/
Од 1. до 5. IX извршен је упис ученика, 

а 6. је почела редовна настава, која је била 
прекинута од 8-20. У то време изведене су 
вишедневне екскурзије.

/
23. Х једна група ученика била је на 

спортском такмичењу са ученицима Учи-

– Ученици V4 разреда са разредним старешином Ивом Шкарпом-

– Ученици петог разреда на једном предавању у школи –
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тељске школе у Светозареву. 18. ХI 
изведена је једнодневна екскурзија 
ученика целе школе до Костолца. 
Ученици су разгледали електрична 
постројења.

/
10. II обустављена су предавања у 

школи због невремена до 13. II. Ме-
ђутим, прекид у настави из истих ра-
злога поновљен је од 17-20. II.

/
28. III ученици V разреда били су 

у Београду и присуствовали заседа-
њу Народне скупштине НРС; истог 
дана посетили су кинеску изложбу и 
гледали у Југословенском драмском 
позоришту драму „Јегор Буличов“.

28. V престала су предавања за 
ученике V разеда, а 6. VI за све оста-
ле ученике.

/
Од 8-25. јула обављен је учитељ-

ско-дипломски испит.
/

Пријемни испити за упис у I раз-
ед Учитељске и Учитељско-домаћич-
ке школе обављени су од 12-17. јуна.

Школска 1956/1957. година

Од 1-5. IХ извршен је упис ученика.
/

Од 7-20. изведене су вишеднев-
не екскурзије за ученике свих ра-
зреда. Екскурзије су изведене по 
раније утврђеном плану. Ученици 
прве године и првог разреда учи-
тељско-домаћичке школе обишли су 
Војводину, ученици II године Срби-
ју, ученици III године Македонију, 
ученици IV разреда Босну, Средње 
Приморје и Црну Гору, а ученици V 
године Словенију, Хрватску и Север-
но Приморје.

/
15. I завршено је прво полугоди-

– Гости на прослави десетогодишњице школе. 
У првом реду сестра Вељка Дугошевића –

– Хор наше школе пева на свечаности „Песму о Вељку“
коју је за ту прилику компоновао Ђорђе Јанић, настав[ник] –
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ште и почео је зимски распуст који је трајао до 6. II .
/

15. I ученици V разреда посетили су Народно позориште 
у Београду и слушали оперу „Аида“ Ђузепа Вердија.

/
5. III ученици првог и трећег разреда гледали су у Југо-

словенском драмском позоришту комедију Ј[ована] Ст[ери-
је] Поповића „Родољупци“.

/
19. и 20. маја школа је славила десетогодишњицу свога 

постојања. 19. V одржан је свечани концерт, а 20. на свеча-
ној седници Школског одбора и Наставничког већа школа је 
добила име Учитељска школа „В[ељко] Дугошевић“. Свечано-
сти, поред многих званица, присуствовала је и сестра народ-
ног хероја В[ељка] Дугошевића. Увече је одржана представа 
драме „Младост пред судом“.

/
10. VI завршена је редовна настава. 

/
12 - 25. VI одржан је дипломски испит.

Школска 1957/1958. година

1 - 5. IX извршен је упис ученика.
/

6. IX почела је редовна настава.
/

10 – 20. IX сви ученици Учитељске и Учитељско-домаћич-
ке школе били су на вишедневним екскурзијама.

/
1 - 11. X школа није радила због епидемије грипа.

/
20. XII свечано су додељене награде ученицима за успе-

шно урађене темате о ЈНА.
/

13. III друг М[илутин] Живановић, председник Школског 
одбора, одржао је предавање ученицима наше школе на тему 
- Промене у капитализму после другог светског рата. 

/
14. III Ученици и наставници присуствовали су митингу 

на коме је говорио Павле Гре[..]рић.37

/

37  Нечитко написано презиме. Можда је у питању Павле Грегорић 
(1892-1989), истакнути друштвено-политички радник у СФРЈ.

4. IV ученици II разреда извели су на Омладинској кате-
дри Н[ародног] У[ниверзитета] програм посвећен А[лексан-
дру] С[ергејевичу] Пушкину. 

/
13. IV ученици IV разреда гледали су у Народном позо-

ришту у Београду драму „Господа Глембајеви“ М[ирослава] 
Крлеже. 

/
27. IV ученици наше школе учестовали су на кросу и зау-

зели шест првих места.
/

7. V Вера Стефановић, народни посланик, говорила је на-
шим ученицима о утисцима са Седмог конгреса СКЈ.

/
10. V ученици II разреда гледали су у Југословенском 

драмском позоришту у Београду драму „Дневник Ане 
Франк“.

/
21. V одржана је комеморативна седница ученика и на-

ставника наше школе поводом смрти друга Ђуре Салаја.
/

10. VI завршена је редовна настава.

– Милић Селинка, уч[еница] IV разреда, говори на Омладинској 
катедри Народног универзитета –
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Школска 1958/1959. година

1-4. IX извршен је упис ученика.
/

6. IX почела је редовна настава.
/

8-20. IX обављене су вишедневне 
екскурзије за све ученике наше шко-
ле.

/
20. X одржан је општи родитељ-

ски састанак на коме је о проблемима 
школе говорио директор друг Р[адо-
мир] Радовановић.

/
28. XI у школи је изведен пригодан 

програм посвећен Дану Републике.
/

Почетком децембра месеца шко-
ла је добила од Културног центра из 
Београда киноапаратуру за прикази-
вање дугометражних играних филмо-
ва. У току године приказано је више 
документарних и играних филмова у 
сали наше школе.

/
15. I завршено је прво полугодиште, а 17. I ученицима је 

саопштен резултат у току првог полугодишта ове школске 
године.

/
Фебруара месеца ученице Учитељско-домаћичке школе 

посетиле су Вишу педагошку школу за економику домаћин-
ства у Земуну.

/
Почетком марта месеца ученици петог разреда прису-

ствовали су седници Среског одбора Социјалистичког саве-
за коју је организовало председништво да би се припремили 
за рад у СС38 када буду отишли на праксу.

/
У априлу месецу, у оквиру прославе годишњице КПЈ39, 

организована је серија предавања на ту тему. Предавач је 
Роксанда Чернов, проф[есор] наше школе.

/

38 Социјалистички савез.
39 Комунистичка партија Југославије.

Почетком априла месеца разрешен је дужности дуго-
годишњи професор наше школе друг И[во] Шкарпа. Друг 
Шкарпа је пензионисан.

/
10. VI завршена је редовна настава.

Школска 1959/1960. година

1-5 IX обављен је упис ученика.
/

5. IX на седници Наставничког већа извршена је подела 
предмета на наставнике и подела разредних старешинстава. 

/
6. IX почела је редовна настава.

/
8 – 20. IX изведене су вишедневне екскурзије ученика 

свих разреда наше школе.
/

15. X ученици су присуствовали свачаности на Чачалици 
поводом Дана ослобођења нашег града.

/

– Оркестар хармоника –
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18. XI свечано је прослављен Дан школе. 
/

21. XII подељене су награде ученицима за најбоље лите-
рарне радове о нашој Народној армији.

/
15. I завршено је прво полугодиште и подељене су књи-

жице ученицима.
/

6. II почела је редовна настава у другом полугодишту.
/

15. III до 1. IV ученици петог разреда били су на двонедељ-
ној пракси.

/
22. III на седници Наставничког већа извршена је ана-

лиза наставно-васпитног рада, на основу утисака директора 
школе са часова.

/

30. V Наставничко веће је донело одлуку о награђивању и 
похваљивању ученика на предлог ШКНО.40

/

40  Школски комитет Народне омладине. Након окончања рата 
у Југославији су постојале две омладинске организације – 
Народна омладина Југославије која је до 1946. године носила 
назив Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије 
– скраћено УСАОЈ и Савез комунистичке омладине Југославије 
– скраћено СКОЈ. Ове две организације су се ујединиле 1948. 
године у Народну омладину Југославије – скраћено НОЈ. Ова 
организација од 1963. године постаје Савез омладине Југосла-
вије, а од 1974. године Савез социјалистичке омладине Југосла-
вије. Омладинска организација је окупљала младе од 14-25 го-
дина. Видети у: Ana Panić, Ivana Dobrivojević, Igor Duda, Sabina 
Mihelj, Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života 
u socijalističkoj Jugoslaviji, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 
2014, 30. 

– Хор наше школе са директором П. Живковићем –
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10. VI Наставничко веће је саслушало излагање ра-
зредних старешина о успеху и владању ученика.

/
23 – 26. VIII обављени су поправни испити.

Школска 1960/1961. година

1 - 5. IX обављен упис ученика. 
/

6-18. IX изведене су вишедневне екскурзије учени-
цима свих разреда.

/
19. IX почела је редовна настава. Истог дана на сед-

ници Наставничког већа извршена је подела предмета 
на наставнике и подела разредних старешинстава.

/
11. X На седници Наставничког већа, школског од-

бора и представника ученика усвојен је годишњи план 
наставно-васпитног рада за ову школску годину.

/
1. XI до 1. I Роксанда Чернов је присуствовала дво-

месечном семинару за наставнике историје у Београду.
/

18. XI у сали Радничког универзитета одржана је акаде-
мија поводом прославе Дана школе. На академији су уче-
ствовали и ученици Основне школе „В[ељко] Дугошевић“.

/
16. I Наставничко веће је извршило анализу образовно-

-васпитног рада у I полугодишту.
/

12. II одржан је општи родитељски састанак коме су при-
суствоали и ученици и чланови школског одобора.

/
20. и 21. V одржана је свечана академија поводом про-

славе десетогодишњице прве генерације матураната наше 
школе.

/
25. V Ученици наше школе учествовали су на фискултур-

ном слету омладине наше школе у оквиру прославе Дана 
младости.

/
30. V Наставничко веће је донело одлуку о награђивању и 

похваљивању ученика на крају школске године.
/

10. VI завршена је редовна настава.
/

22. VI Наставничко веће је извршило анализу образовно-
-васпитног рада у овој школској години.

/
23 – 27. VIII обављени су поправни испити.

Школска 1961/1962. година

1-4. IX обављен је упис ученика.
/

6-20. IX изведене су вишедневне екскурзије за све учени-
ке наше школе по раније утврђеном плану.

/
20-25. IX О[ливера] Стојановић, проф[есор] наше школе, 

присуствовала је у Љубљани Конгресу Славистичких дру-
штава Југославије.

/
24. IX ученици и наставници наше школе присуствовали 

су на Чачалици народном збору.
/

25. IX почела је редовна настава.
/

– Група Ученика четвртог разреда у Дубровнику -
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27. X Наставничко веће је на својој седници 
усвојило годишњи план школе и изабрало прве 
чланове Школског одбора.

/
9. XI у присуству друга Бранка Ивошевића, 

потпредседника НОО41 друг Р[адомир] Радова-
новић разрешен је дужности директора, а за 
вршиоца дужности директора изабрана је На-
талија Ђурић, проф[есор] наше школе.

/
18. XI свечано је прослављен Дан школе.

/
7. XII Наставничко веће је формирало Ис-

питни одбор за полагање дипломског испита у 
јулу месецу.

/
15. I на седници Наставничког већа утврђе-

не су оцене из владања. Истог дана завршено је 
прво полугодиште.

/
17. I Наставничко веће је извршило анализу 

успеха у првом полугодишту.
/

18. II одржан је општи родитељски састанак.
/

17. V утврђен је распоред полагања дипломског испита. 
Полагање дипломског испита почеће 19. V .

/
30. V на седници Наставничког већа формирана је коми-

сија за израду Правилника о расподели личних доходака.
/

9. VI почео је пријемни испит за упис ученика у први ра-
зред.

/
25. VI на седници Наставничког већа извршена је анали-

за рада у протеклој школској години.
/

21-25. VIII одржани су поправни испити.

41  Народни одбор општине.

Школска 1962/1963. година

1 – 4. IX обављен је упис ученика.
8 – 20. IX изведене су вишедневне екскурзије свих разре-

да по нашој земљи.
/

19. IX на седници Наставничког већа утрђен је план рада 
за почетак нове школске године.

/
7. X одржан је општи родитељски састанак.

/
9. X Наставничко веће је утврдило теме за домаћи ди-

пломски рад за дипломски испит у јуну месецу. 
/

16. XI сви наставници и ученици наше школе посетили 
су Гложане, место на коме је погинуо народни херој В[ељко] 
Дугошевић и његов гроб у Кучеву. Том приликом одржан је 
и на једном и на другом месту пригодан програм, а саборци 
В[ељка] Дугошевића евоцирали су успомене на његов лик.

– Група ученика IV разреда са ученицима Основне школе „В[ељко] Дугошевић“ у 
слетској поворци –
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18. XI одржана је свечана академија поводом прославе 
Дана школе.

/
27. XI Роксанда Чернов, проф[есор] наше школе, на све-

чаној академији говорила је о значају 29. новембра.
/

22. XII подељене су награде за најбоље литерарне радове 
о нашој Народној армији. Конкурс је расписао Дом ЈНА42 по-
водом прославе Дана Армије.

/
17. I Наставничко веће је извршило анализу успеха у пр-

вом полугодишту.
/

20-30. I за ученике наше школе организован је у Кучај-
ни течај смучања. Течајем су роковидили М[ихајло] Илић и 
М[иливоје] Радуловић, наставници наше школе.

/
5. II Наставничко веће је извршило анализу смештаја и 

исхране наших ученика.
/

42 Југословенске народне армије.

17. II Одржан је општи родитељски 
састанак.

/
11. II Ж[иворад] Цветковић, проф[е-

сор] наше школе, говорио је на седници 
Наставничког већа о методама учења.

/
19. II Ст[анојло] Станојловић, про-

ф[есор], реферисао је Наставничком 
већу о оцењивању ученичког знања.

/
1-13. IV ученици петог разреда били 

су на двонедељној пракси.
/

4. и 5. V Хор наше школе учествовао је 
у Крушевцу на такмичењу хорова учитељ-
ских школа СРС43 и освојио прво место.

/
21. V на седници Наставничког већа 

утврђено је време полагања пријемног и 
дипломског испита.

/
30. V хор наше школе учестовао је у 

Цељу на фестивалу награђених хорова. 
/

16 – 21. VI обављен је дипломски испит.
/

25. VI Наставничко веће је дискутовало о опреми наше 
школе.

/
28. VI на седници Наставничко већа извршена је анализа 

успеха у протеклој школској години.
/

24-29. VIII обављени су поправни испити.

Школска 1963/1964. година

1- 4. IX обављен је упис ученика.
/

6. IX почела је редовна настава.
/

8-16. IX изведена је вишедневна екскурзија са ученицима 
петог разреда.

/

43 Социјалистичке републике Србије.

– Ученици наше школе на гробу Вељка Дугошевића у Кучеву –
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20. IX Наставничко веће је извршило припре-
ме за усељење у нову школску зграду. На истој 
седници разрешена је дужности директорка дру-
гарица Н[аталија] Ђурић, а за вршиоца дужно-
сти постављен је Ђ[орђе] Јањић, наставник наше 
школе.

/
6. X одржан је општи родитељски састанак.

/
18. XI свечано је прослављен Дан школе.

/
27. XI за ученике и наставнике је организо-

вана свечана академија поводом прославе Дана 
Републике.

/
16. VII на седници Наставничког већа извр-

шен је ребаланс финансијског плана за 1963. год.
/

16. I Наставничко веће је извршило анализу 
рада у првом полугодишту.

/
17-25. I одржан је у Пожаревцу курс смучања 

за ученике наше школе.
/

26. I до 4. II одржан је смучарски течај у Ку-
чајни за ученике наше школе.

/
1. II дужност директора школе преузео је друг Божидар 

Стојићевић, наставник.
/

11. II Наставничко веће је утврдило конкретне задатке за 
усељење у нову школску зграду.

/
23. II Свечано је отворена нова школска зграда. Свеча-

ности су присуствовале многе званице из СО44 Пожаревац, 
СС45 Смедерево, Завода за основно образовање и образова-
ње наставника СРС46, ђачки родитељи и сарадници. Школску 
зграду директору школе предао је председник СО Пожаре-
вац друг В[ојислав] Дулић.47 

/

44 Скупштина општине.
45 Социјалистички савез.
46 Социјалистичка Република Србија.
47 Председник Општине Пожаревац у периоду 1961-1965.

11. III Наставничко веће је извршило анализу рада сло-
бодних активности и организацију рада школске читаонице 
и библиотке.

/
31. III у нашој школи одржано је саветовање са саветни-

цима Завода за просветно-педагошку службу. Дискутовано 
је о предлогу нацрта наставног плана за шестогодишњу учи-
тељску школу.

/
1-15. IV ученици пете године били су на двонедељној 

пракси.
/

9-11. V хор наше школе учествовао је у такмичењу на так-
мичењу хорова учитељских школа и освојио друго место.

/
12. V у Љубичеву ученици наше школе учествовали су на 

пролећном кросу.
/

20. V на заједничкој седници Школског одбора расписан 
је конкурс за пријем ученика у I разред.

/
11, 12. и 13. VI обављен је пријемни испит.

– Нова зграда Учитељске школе „В. Дугошевић“ –
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/
15-26. VI обављен је дипломски испит.

/
25 – 30. VIII одржани су поправни испити.

Школска 1964/1965. година

1-3. IX обављен је упис ученика.
/

4. IX на седници Наставничког већа изврше-
на је подела предмета на наставнике и подела 
разредних старешинстава.

/
8-20. IX изведене су вишедневне екскурзије 

за ученике II, III, IV и V разреда. 
/

5. X на заједничкој седници школског одбора 
и Наставничког већа усвојен је Годишњи про-
грам рада школе и њених органа.

/
11. X ученици IV и V разреда посетили су у 

Београду изложбу наставних средстава.
/

26. X на заједничкој седници Наставничког 
већа наше школе и Наставничког већа Основ-
не школе „В[ељко] Дугошевић“ дискутовано је о 
организацији практичног рада. Седници је при-
суствовала другарица Дарка Марић, саветник 
Завода за основно образовање и образовање на-
ставника СРС.

/
11. XI Наставничко веће је дискутовало о преднацрту За-

кона о педагошкој академији и предлогу Статута и програма 
рада Заједнице учитељских школа СРС.

/
18. XI прослављен је Дан школе.

/
28. XII о проблему оцењивања и примени објективних 

техника и инструмената на седници Наставничког већа ре-
ферисао је М[илорад] Антић, проф[есор].

/
15. I завршено је прво полугодиште.

/
28. и 29. I Наставничко веће је извршило анализу рада и 

успеха наставника у првом полугодишту.

/
7. II обављени су у школи избори органа управљања.

/
3. IV ученици и наставници наше школе присуствовали 

су концерту Словеначке филхармоније на Коларчевом на-
родном универзитету у Београду. Концерт је организовала 
музичка омладина Југославије.

/
12-26. IV ученици пете године били су на двонедељној 

пракси.

/
9-11. V Хор наше школе учествовао је у Крагујевцу на 

такмичењу хорова учитељских школа СРС. На такмичењу је 
освојено друго место.

/
28-30. V обављен је пријемни испит за упис ученика у 

први разред.
/

10. VI завршена је редовна настава, а 12. VI саопштен је 
резултат ученицима и подељене награде онима који су по-
стигли одличан успех.

/
14-22. VI обављено је полагање дипломског испита.

/

– Ученици III2 разреда у хемијском кабинету -
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23. VI Наставничко веће је на свакој седници извршило 
анализу рада у школској 1964/65. години.

/
21-26. VIII обављени су поправни испити.

Школска 1965/1966. година

1-3. IX обављен је упис ученика.
/

4. IX Наставничко веће је на својој седници извршило ра-
според задатака на почетку школске године.

/
6. IX почела је редовна настава.

/
23, 24. и 25. IX друг Б[ожидар] Стојићевић присустовао је 

саветовању директора учитељских школа СРС. Саветовање 
је одржано у Титовом Ужицу.

/
30. IX Наставничко веће је дискутовало о припреми пре-

длога тема за домаћи дипломски рад.
/

15. X ученици и наставници присуствовали су свечаности 
на Чачалици поводом прославе Дана ослобођења.

/
20. X Наставничко веће утврдило је теме за домаћи ди-

пломски рад.
/

12. XI Савет школе и Наставничко веће усвојили Годи-
шњи план рада школе.

/
18. XI Свечано је прослављен Дан школе

/
24. XI Наставничко веће усвојило је Гоодишњи план рада 

Педагошког савета наше школе.
/

25. XI седници Наставничког већа присуствовали су ди-
ректор Завода за основно образовање и образовање настав-
ника, директор Центра за стручно усавршавање наставника, 
представници СС Смедерево, СО Пожаревац. На дневном 
реду био је извештај о раду наше школе, на основу предлога 
извршеног у времену од 5-17. XI који су обавили саветници 
за основно образовање и образовање наставника.

/
3. и 4. XII директор школе Б[ожидар] Стојићевић прису-

ствовао је саветовању директора школа другог ступња. Саве-
товање је одржано у Смедеревској Паланци.

/
13-16. I одржане су седнице разредних већа на којима су 

утврђене оцене на крају првог полугодишта.
/

17. I на седници Наставничког већа извршена је анализа 
рада школе у првом полугодишту.

/
5. II саветник Завода за просветно-педагошку службу 

друг Р[адомир] Радовановић одржао је предавање на тему 
„Мисаона активност у наставном процесу“.

/
14. III о неким проблемима друштвено-политичког обра-

зовања у наставном процесу говорио је на седници Настав-
ничког већа М. Станојевић, секретар СК СКС48.

/
21. III Саветник Завода за основно образовање и образо-

вање наставника друг Р. Томић49 одржао је предавање на-
ставницима наше школе на тему о оцењивању. Предавању су 
присуствовали и чланови Наставничог већа Основне школе 
„В[ељко] Дугошевић“.

/
10-23. IV ученици пете године били су на двонедељној 

пракси.
/

6-16. V одржана су практична предавања ученика петог 
разреда у оквиру дипломског испита.

16-21. V ученици IV године били су на једнонедељној 
пракси.

/
10. VI престала је редовна настава.

/
11-23. VI одржан је дипломски испит.

/
15-20. VI обављен је пријемни испит за упис ученика у 

први разред.
/

29. VI Радна заједница и Наставничко веће извршили су 
анализу рада школе у току ове школске године.

/
20-25. III обављени су поправни испити.

48  Срески комитет Савеза комуниста Србије. Пуно име секретара 
нисмо били у могућности да утврдимо.

49 Пуно име није могло бити утврђено.
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Школска 1966/1967. година

19. VIII Наставничко веће је на својој седници утврдило 
распоред поправних испита и чланова комисије.

23. VIII Радна заједница је усвојила предлог за расписи-
вање накнадног конкурса за пријем ученика у први разред.

Од 20-26. VIII обављени су поправни испити.
 26. VIII одржана је седница Наставничког већа. На сед-

ници је дискутовано о организацији рада на почетку школ-
ске године. На истој седници извршена је подела предмета 
на наставнике и подела разредних старешинстава.

Упис ученика обављен је од 1-3. IX .

2. и 3. IX одржан је сабор просветних радника са терито-
рије општине Пожаревац. Сабору су присуствовали и члано-
ви нашег колектива.

Од 1-10. IX М[иливоје] Радуловић, наставник, руководио 
је Среским центром за подмладак и омладину Црвеног крста 
у Кучајни.

5. IX почела је редовна настава. Истог дана 
организована је мала свечаност за пријем уче-
ника првог разреда. У програму су учествовали 
чланови рецитаторске и ритмичке секције, хор 
и оркестар наше школе. Истог дана на седници 
Наставничког већа разматране су молбе учени-
ка који желе прелаз из других школа и утврђени 
су хонорарни часови.

10. IX одржано је другарско вече радника 
школе поводом одласка у пензију В[еселинке] 
Ненадовић, проф и Ђ[орђа] Јањића, наставника.

16. IX Наставничко веће је утврдило комиси-
ју за одабирање тема за домаћи дипломски рад 
и комисију за екскурзије. На истој седници ко-
мисија за производни и друштвени рад предло-
жила је свој план рада и план рада ђачке задру-
ге. Усвојен је предлог да ученици и наставници 
учествују у вађењу репе на површини 6,75 х.

28. IX Радна заједница је усвојила годишњи план рада 
школе. На истом састанку усвојен је и план рада ђачке за-
друге.

14. X Наставничко веће је утврдило теме за домаћи ди-
пломски рад из свих наставних области и усвојило предлог 
комисије за екскурзије да се на крају школске године изведу 
екскурзије ученика пете године. 

12. X Наставничком већу реферисао је М[илорад] Антић, 
проф[есор], на тему „Колективна активност наших ученика 
у слободном времену“. Своје излагање базирао је на анкети 
коју је спровео међу ученицима.

13. X изведен је једнодневни излет до Љубичева. У Љуби-
чеву је организован јесењи крос.

15. X ученици IV године учествовали су, у оквиру просла-
ве Дана ослобођења, у импровизованом нападу на Пожа-
ревац. Истог дана ученици и наставници присуствовали су 
свечаности на Чачалици, а хор наше школе учествовао је у 
свачаном програму.

15. X – 1. XI ученици и наставници у слободном времену 
учествовали су у вађењу репе.

– Група ученица на проби драме „Покондирена тиква“-
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19. X Директор школе упознао је чланове колектива са 
закључцима са саветовања директора учитељских школа и 
школа за васпитаче СРС. На истој седници усвојен је Пра-
вилник о такмичењу ученика.

22. X ученици V2 са разредним старешином извели су из-
лет до Београда. У суботу су гледали у Југословенском драм-
ском позоришту драму „Иванов“, а у недељу су посетили На-
родни музеј.

26. X Радна заједница је дискутовала о финансијском 
плану школе за 1967. годину.

27. X Одржана је Годишња конференција Школске зајед-
нице ученика.

2. XI Радна заједница је упозната са закључцима пред-
ставника радних организација СО Пожаревац поводом за-
хтева за повећање материјалних средстава у школству.

7. X Радна заједница је изабрала нови Управни одбор. 
На истом састанку дискутовано је о програму прославе 
Дана школе и одлучено је да се на прославу позову чланови 
Спортског друштва Учитељске школе у Светозареву.

16. XI одржана је седница Наставничког већа 
на којем су извршена задужења за организацију за 
прославу Дана школе.

16-18. XI одржано је у оквиру прославе Дана 
школе такмичење у кошарци, рукомету стоном 
тенису и шаху ученика наше школе са ученицима 
Гимназије, Економске школе, Медицинске школе и 
Учитељске школе у Светозареву.

16. XI отворен је клуб младих у просторијама су-
терена.

18. XI свечано је прослављен Дан школе. Поред 
званица свечаности су присуствовали ученици – чла-
нови Спортског друштва Учитељске школе у Свето-
зареву. На академији су поред пригодног програма, 
подељене дипломе ученицима који су се посебно ис-
такли у ваннаставним активностима и награде учени-

цима за најбоље 
литерарне ра-

дове на тему о В[ељку] 
Дугошевићу. Истог дана 
у вечерњим часовима ор-
ганизован је концерт на 
коме је суделовао народ-
ни оркестар наше школе, 
подељене су похвалнице 
најбољим спортским ак-
тивима, а после свеча-
ности за наставнике и 
ученике организовано је 
другарско вече.

25-28. XI одржане су 
седнице разредних већа 
на којима су утврђене 
оцене на крају првог 
класификационог пери-
ода.

27. XI Наставничко 
веће је расправљало о 
дисциплинским престу-
пима наших ученика и 
оштро их осудило.

– Група ученица на вађењу репе –

– Стојановић Новица, уч. I3 
разреда, пева на концерту –
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2. XII Радна заједница је дискутовала о изградњи спорт-
ског терена.

8. XII Сви ученици наше школе посетили су у Београду 
изложбу Ван Гогових слика. Ученици другог разреда слуша-
ли су оперету Мала Флорами у савременом позоришту, уче-
ници првог разреда гледали су у истом позоришту комедију 
„Лажа и паралажа“, а ученици III, IV и V разреда драму „Ана 
Карењина“ у Народном позоришту.

3. и 10. XII одржани су одељенски родитељски састанци.

19. XII М[ирјана] Јелчић, Б[огољуб] Трифуновић, Ч[едо-
мир] Шутаковић, М. Николић,50 Р[оксанда] Чернов, и М[и-
ливоје] Радуловић, наставници наше школе поднели су ре-
ферате Наставничком већу на тему „Васпитни утицај“ на 
ученике кроз садржаје наставних предмета и области.

20. XII Радна заједница је утврђивала критеријуме за 
расподелу средстава из 1966. Извршена је измена и допуна 
Правилника о расподели личних доходака.

22. XII У оквиру прославе Дана ЈНА хор и народни орке-
стар наше школе учествовали су у програму за припаднике 
ЈНА у Гарнизону „В[ељко] Дугошевић“.

28. XII Радна заједница је утврдила критеријуме за про-
цену варијабилног дела личних доходака члановима радне 
заједнице. На Народном универзитету народни оркестар 
наше школе у сарадњи са Домом омладине извео је музичко-
-драмску причу „Зар је прошло оно давно доба“.

31. XII у просторијама наше школе организован је дочек 
Нове године за наше ученике.

10. I Радна зејдница је усвојила текст Правилника о рас-
подели личних доходака и награђивању чланова. На истој 
седници усвојен је Правилник о радним односима. 

Народни оркестар наше школе са Друштвом пријатеља 
музике извео је концерт на Радничком универзитету.

50  Није било могуће утврдити да ли је у питању Мирко или Милка 
Николић.

12. I Народни оркестар наше школе са Друштвом прија-
теља музике у просторијама наше школе извео је концерт за 
наше ученике.

15. I Наставничко веће је утврдило оцене из владања на 
крају првог полугодишта.

20. I Наставничко веће је дискутовало о резултатима рада 
у I полугодишту и мерама за побољшање успеха у II полуго-
дишту. Истог дана Радна заједница је разматрала и усвојила 
завршни рачун за 1966. год. и извештај комисије за попис 
инвентара.

У време зимског распуста наставници педагогије прису-
ствовали су тродневном семинару који је оганизовало Педа-
гошко друштво СРС, наставници српскохрватског језика се-
минару који је организовало Друштво за српскохрватски је-
зик и књижевност, а наставници математике семинару који 
је организовало Друштво математичара СРС у Београду.

20. II Народни оркестар наше школе са Домом омладине из-
вео је музичко драмску причу „Зар је прошло оно дивно доба“.

- Софија Марковић, уч[еница] V1 разреда рецитује на концерту –



И
С

ТО
РИ

ЈС
К

И
 А

РХ
И

В
 П

О
Ж

А
РЕ

В
А

Ц

Ó×ÈÒÅŠÑÊÀ ØÊÎËÀ „ÂÅŠÊÎ ÄÓÃÎØÅÂÈЋ“ ÏÎÆÀÐÅÂÀÖ
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.39

11. и 18. II одржани су родитељски састанци.

16. II Наставничко веће је саслушало излагање 
Миленковић Драгиње, уч[енице] V1  разреда о резул-
татима анкете коју је спровела педагошка секција 
на тему „Однос наставника и ученика“.

23. II На седници Наставничког већа дискутова-
но је о дисциплинским прекршајима ученика наше 
школе. Истог дана у Великом Градишту народни 
оркестар са Друштвом пријатеља музике учестовао 
је на концерту.

6. III На седници Наставничког већа о рацио-
нализацији наставе говорили су: М[илорад] Антић, 
З[агорка] Цветковић, О[ливера] Стојановић, М[и-
ливоје] Радуловић, Н[адежда] Пејчић, М[илослава] 
Младеновић, М[ирјана] Јовановић, Б[огољуб] Три-
фуновић, а на другој седници, која је одржана 15. III 
о истом проблему реферисали су: Ч[едомир] Шута-
ковић, Р[оксанда] Чернов, С[поменка] Протић, П.51 
Пајић и Р[адмила] Савић.

11. III Ученици IV2 раз[реда] и чланови драмске 
секције гледали су у Југословенском драмском позоришту 
у Београду драму „На рубу памети“ по роману М[ирослава] 
Крлеже.

15. III Народни оркестар наше школе са Домом омладине 
извео је у Забели музичко-драмску причу „Зар је прошло оно 
дивно доба“.

19. III Педагошка секција је посетила тематску изложбу 
„Развој школства у 18. и 19. в.“ у Педагошком музеју у Бео-
граду.

19. и 20. III Ученици IV2 разреда извели су екскурзију до 
Ђердапа.

28. III Народни оркестар са Друштвом пријатеља музике 
суделовао је на концерту у Гимназији у Пожаревцу.

30. III Радна заједница је саслушала излагање С[поменке] 

51  У школи је радио професор Младен Пајић, те није јасно да ли је 
у питању грешка у оригиналном рукопису, јер пише П. Пајић.

– Сцена из Нушићеве комедије „Власт“ –

Протић, проф[есора] наше школе, о развоју српскохрватског 
језика и заузела став поводом „Декларације о положају и нази-
ву хрватског књижевног језика“ и „Предлогу за размишљање“.

31. III Ученици I и II разреда извели су једнодневну екск-
сурзију и посетили Врело Млаве, Брестовачку Бању и Бор.

1. IV За емисију „Како омладина Пожаревца дочекује Дан 
пролећа“ снимљен је један део програма народног оркестра. 
Програм је емитовао истог дана Радио Београд.

27. III - 10. IV ученици V разреда били су на двонедељној 
пракси.

10. IV О проблему оцењивања и испитивања ученика на 
седници Наставничког већа излагали су: С[танојло] Станој-
ловић, Д[рагица] Величковић, Е[милија] Наумовић. Радна 
заједница је истог дана изабрала Б[ожидара] Стојићевића за 
делегата за Републичку заједницу образовања.

13-17. IV одржане су седнице разредних већа на крају 
другог класификационог периода.
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24. IV у просторијама школе у оквиру фестива-
ла младости организован је концерт. У програму су 
учествовали: народни оркестар, мандолински орке-
стар, хор, ритмичка и рецитаторска секција.

26. IV у Дому омладине у оквиру фестивала мла-
дости организовано је драмско-литерарно вече.  У 
програму су учествовали чланови драмске, лите-
рарне и рецитаторске секције.

27. и 28. IV тестирани су ученици V године из 
српскохрватског језика, математике, педагогије, 
социологије и друштвеног уређења СФРЈ. Тестира-
ње је извршио Завод за основно образовање и обра-
зовање наставника СРС.

29. IV до 4. V ученици четвртог разреда били су 
на једнонедељној пракси.

5. V Радна заједница је расписала конкурс за 
пријем ученика у први разред, одредила термине 
пријемног испита и области из којих ће се ученици 
проверавати. На истом састанку расписан је кон-
курс за попуну радних места наставничког особља и саслу-
шан је извештај са саветовања директора учитељских школа 
које је одржано у Врњачкој Бањи.

6. V чланови народног оркестра, ритмичке и рецитатор-
ске секције извели су програм за болеснике у болници „Др 
Воја Дулић“ у Пожаревцу.

11. V одржана је Годишња конференција Школског коми-
тета Савеза омладине.

15. V чланови ритмичке и рецитаторске секције и народ-
ни оркестар извели су програм у Малом Црнићу.

17 – 22. V ученици четвртог разреда били су на једноне-
дељној пракси.

19. V одржана је седница разредних већа пете године на 
којој су утврђене оцене на крају школске године. Истог дана 
Наставничко веће је утврдило оцене из владања ученицима 
петог разреда.

Радна заједница је разматрала тезе о начину и мерама за 
утврђивање цене образовања у наставничким школама.

20. V организовано је матурско вече у просторијама Дома 
ЈНА.

21. V ученици наше школе присуствовали су дочеку и 
испраћају Штафете младости, а ученици I, II и III разреда 
учествовали су на фискултурном слету.

22. V саопштен је резултат ученицима пете године и по-
дељене су награде ученицима пете године.

23. 24. и 25. V чланови хора, народног оркестра, рецита-
торске и драмске секције учествовали су на завршним при-
редбама у оквиру прославе Дана младости.

24. и 25. V чланови Спортског друштва учествовали су на 
прослави Дана школе Учитељске школе у Светозареву.

29. V до 5. VI ученици пете године били су на шестоднев-
ној екскурзији. Том приликом посетили су Љубљану, Блед, 
Ријеку, Опатију и Загреб.

7, 8, 9. и 10. VI одржане су завршне седнице разредних 
већа.

– Матуранти на писменом делу испита из српскохрватског језика –
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10. VI Наставничко веће је утврдило оцене из 
владања ученицима наше школе. На истом састан-
ку предложени су за награду сви ученици који су 
разред завршили са одличним успехом.

12. VI На завршној свечаности ученицима је са-
општен успех на крају школске године, подељене 
су награде одличним ученицима, најбоља одељења 
добила су новчане награде, а шампиони предмета 
похвалнице.

13-15. VI одржани су пријемни испити за упис 
ученика у први разред.

16-22. VI одржан је дипломски испит.

24. VI саопштен је успех на дипломском испи-
ту и подељене награде кандидатима који су испит 
положили са одличним успехом. Кандидати који су 
се истакли у раду ваннаставних активности на крају 
школовања добили су похвалнице.

–Детаљ са пријемног испита –

– Са кроса у Љубичеву –
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29. VI одржана је заједничка седница Наставничког већа и 
Радне заједнице на којој је извршена анализа рада у току 
школске 1966/1967. године.

Школска 1967/68. година

22. VIII одржана је заједничка седница Наставничког 
већа и Радне заједнице. На седници су утврђене комисије за 
полагање поправних испита.

23 - 28. VIII одржани су поправни испити.

29. VIII Наставничко веће је извршило поделу ученика на 
одељења.

31. VIII Наставничко веће је на својој седници дискуто-
вало о организацији рада на почетку школске године, извр-

шило је поделу предмета и одељенских старешинстава. На 
истој седници утврђени су правци екскурзија.

1-3. IX обављен је упис ученика, усвојени су планови рада 
разредних већа. На заједничкој седници Радне заједнице и 
Наставничког већа чланови колектива упознали су се са но-
вим Законом о средњем образовању.

6. IX почела је редовна настава.

7-15. IX изведене су вишедневне екскурзије са ученицима 
III, IV и V разреда.

25 – 27. IX саветовању наставника учитељских школа СРС 
у Сомбору присуствовали су Д[рагослав] Симић, Б[огољуб] 
Трифуновић и В[ујо] Кнежевић. 

29. и 30. IX саветовању наставника учитељских школа 
СРС у Шапцу присуствовали су С[танојло] Станојловић, 

– Ученици трећег разреда у Високим Дечанима –
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З[агорка] Цветковић, О[ливера] Стојановић, С[поменка] 
Протић, Р[ужица] Марковић и Љ[иљана] Кнежевић. 

30. IX ученици наше школе са групом наставника посети-
ли су у Београду изложбу „Космос миру“.

3. X Наставничко веће је усвојило годишњи програм ва-
спитно-образовног рада школе.

14. X у школи је изведен пригодан програм посвећен 
Дану ослобођења Пожаревца. Истог дана на свечаној седни-
ци Скупштине општине Пожаревац нашој школи додељена 
је Спомен плакета града Пожаревца.

15. X ученици и професори присуствовали су свечаности 
на Чачалици поводом Дана ослобођења. У свечаном програ-
му учествовао је хор наше школе.

18. X Радна заједница је дискутовала о изменама и допу-
нама статута школе.

27. X Наставничко веће је саслушало информације са са-
станака директора учитељских школа који је одржан у Бео-
граду. На истој седници усвојен је Правилник о такмичењу, 
похваљивању и награђивању ученика, утврђен је програм за 
прославу Дана школе, расправљало се о неким кадровским 
питањима.

28. X у школи је одржана мала свечаност посвећена окто-
барској револуцији, а у холу школе организована је изложба 
на исту тему.

31. X на седници Наставничког већа усвојен је текст Пра-
вилника о похваљивању, награђивању и такмичењима учени-
ка, утврђене су теме за домаћи дипломски рад и хонорарни 
часови.

6. XI Савет Радне заједнице изабрао је новог председника 
и секретара.

7. XI у сали Радничког универзитета у оквиру прославе 
педесетогодињшице октобарске револуције у програму који 
је организовао ORCO,52 учествовао је хор наше школе.

52  У оригиналу исписано латиницом. Нисмо успели да идентифи-
кујемо скраћеницу.

11. XI Савет школе је донео одлуку о установљењу спомен 
плакете наше школе и усвојио предлог комисије о додељи-
вању исте.

14. XI Савет школе је дискутовао о допунама Правилника 
за додељивање Спомен плакете.

15. XI на седници Наставничког већа извршена је анализа 
непосредних припрема за прославу Дана школе.

15. и 16. XI одржана су спортска такмичења наших учени-
ка са члановима спортских друштава сродних школа у граду.

– Ученице, чланови ритмичке секције, изводе своју 
вежбу уз пратњу мандолинског оркестра –
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– Народни оркестар, под руководством М[илорада] Антића, бившег професора наше школе, 
сачињен од ученика који су завршили школу, изводи свој програм на концерту за ученике –

- Хор и мандолински оркестар на концерту у школи –

17. XI у оквиру прославе два-
десетогодишњице живота и рада 
школе и Дома школе одржан је 
свечани концерт за ученице. На 
концерту су подељене награде, 
похвалнице и дипломе за најбо-
ље литерарне радове, резултате у 
спортским такмичењима и ванна-
ставним активностима.

18. XI свечано је прослављена 
двадесетогодишњица школе и Дан 
школе. Свечаности су присуство-
вали бивши директори, наставни-
ци и ученици, представници дру-
штвено-политичких организација 
и културног живота, сарадници и 
пријатељи школе.

Истог дана у вечерњим часо-
вима организовано је у Забели 
другарско вече за госте и чланове 
колектива.

 
22. и 23. XI одржане су седнице 

разредних већа на крају првог кла-
сификационог периода.

26. XI и 3. XII одржани су роди-
тељски састанци.

27. XI Наставничко веће је ди-
скутовало о владању ученика.

8. XII на седници Наставничког 
већа дискутовано је о проблему 
учења. На ту тему, као уводно изла-
гање и повод за дискусију, говори-
ла је Р[ужица] Марковић, проф[е-
сор].

14. XII Радна заједница је диску-
товала о мерама и организацији 
цивилне зашите и сарадњи школе 
са другим радним организацијама. 
На истој седници донета је одлука 
о штампању школског листа „Учи-
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– Добитници Спомен плакете –

 – Марко Николић, први директор школе, са бившим ученицима у просторијама 
нове школске зграде –

тељац“. Истог дана ученици наше 
школе извели су забавни програм у 
Гарнизону „В[ељко] Дугошевић“.

16. XII ученици и наставници 
наше школе учествовали су у ма-
совним демонстрацијама противу 
рата у Вијетнаму. Увече је група од 
40 ученика у Драговцу извела дра-
му „Мица и Микица“.

25. XII у Малом Црнићу драмска 
група извела је драму „Мица и Ми-
кица“.

28. XII Савет школе је дискуто-
вао о расподели средстава школе, 
а драмска секција је на Радничком 
универзитету приказала драму 
„Мица и Микица“.

29. XII о проблему оцењивања 
реферисали су наставници З[агор-
ка] Цветковић, С[поменка] Про-
тић, а на исту тему 5. I говорили су 
Љ[иљана] Кнежевић и Ж[иворад] 
Стокић.

9. I Радна заједница је усвојила 
измене и допуне Статута школе.

11. I Савет школе је дискутовао 
о конкурсу за библиотекара и усво-
јио Статут школе.

15. и 16. I одржане су седнице 
разредних већа на којима су утвр-
ђене оцене успеха и владања на 
крају првог полугодишта.

17. I изашао је први број штам-
паног листа „Учитељац“. Истог дана 
одржана је седница Наставничког 
већа, на којој су утврђене оцене 
владања; саопштен је успех учени-
цима на крају првог полугодишта.
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20. I на седници Наставничког 
већа извршена је анализа рада у 
првом полугодишту.

24. I Савет школе је разматрао 
и усвојио завршни рачун за 1967. 
годину и усвојио пословник о сед-
ницама.

6. II Савет школе је анализирао 
рад школе у току I полугодишта и 
донео одлуку о расписивању кон-
курса – реизборност за директора 
школе. Истога дана директор шко-
ле предао је прелазне симболе нај-
бољим одељењима у успеху и уред-
ном праћењу наставе.

13. II на тему „Активност у на-
стави“ реферисали су М[ирјана] 
Јовановић-Јелчић, Ч[едомир] Шу-
таковић, М[илан] Јелчић и Љ[и-
љана] Кнежевић, професори наше 
школе.

25. II ученици III, IV и V разреда 
гледали су у Југословенском драм-
ском позоришту у Београду драму 
Ј[осипа] Кулунџића „Клара Дом-
бровска“.53 

26. II Наставничко веће је са-
слушало излагање О[ливере] Сто-
јановић, проф[есора], на тему 
„Стил предавања наставника и ак-
тивност ученика.“

29. II ученици и наставници 
гледали су на Радничком универ-
зитету драму „Осми гост“ коју је 
извела група слободних уметника 
из Београда.

53  Јосип Кулунџић (1899-1970), 
књижевник, редитељ и театролог. 

– Ученици наше школе у поворци демонстраната –

– Редакција школског листа –
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12. III на седници Наставнич-
ког већа утврђена је организација 
сусрета наших ученика са групом 
књижевника из Београда.

16. III дечји писци и представ-
ници издавачке куће „Младо по-
кољење“ имали су два књижевна 
сусрета са ученицима наше школе.

17. III чланови драмске групе 
Радио-телевизије Београд, сарад-
ници „Младог покољења“, извели су 
рецитал на тему збирке М[иросла-
ва] Антића „Плави чуперак“

1 – 7. IV одржане су седнице ра-
зредних већа на крају другог кла-
сификационог периода.

5. IV Савет школе је донео одлу-
ку о броју ученика за упис у први 
разред и изабрао Драгослава Си-
мића, досадашњег помоћника ди-
ректора школе за новог директора 
школе.

8 – 21. IV ученици пете године 
били су на двонедељној пракси.

16. IV Радна заједница и Савет 
школе донели су одлуку о распо-
дели средстава школе за стамбену 
изградњу.

26. IV у сали школе одржан је 
концерт у оквиру фестивала мла-
дости. На концерту су учествовали 
чланови музичке, литерарне, реци-
таторске и ритмичке секције.

29. IV у сали Радничког универ-
зитета чланови драмске секције 
извели су драму „Мица и Микица“, 
а у паузама наступили су чланови 
фолклорне секције. 

– Б[ожидар] Стојановић, директор школе, проглашава најбоља одељења у успеху и уредном 
похађању наставе –

– Дечји писци и представници „Младог покољења“ –
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Ова приредба је организована у 
оквиру фестивала младости. 

3. V Савет школе изабрао је кон-
курсну комисију за пријем ученика 
у први разред.

8. V директор школе Б[ожидар] 
Стојановић говорио је на седници 
Наставничког већа о утисцима са 
студијског путовања по суседним 
земљама.

14. V одржана је Годишња кон-
ференција ШКСО54 ученика наше 
школе. На конференцији ученици 
су упознати са реорганизацијом 
Савеза омладине.

16. V на седници Наставничког 
већа одлучено је да се ове године 
штампа школски годишњи изве-
штај.

16. и 17. V извршено је тести-
рање ученика пете године из срп-
скохрватског језика, педагогије и 
математике. Тестирање је обавио 
Завод за основно образовање и 
образовање наставника СРС.

20 – 26. V ученици четвртог 
разреда били су на једнонедељној 
пракси.

21. V на седници Наставничког 
већа утврђен је распоред послова 
на крају школске године. 

54  Школски комитет Савеза омла-
дине, реорганизован 1968/69. под 
именом Школска конференција 
Савеза омладине. Видети: Споме-
ница Учитељске школе „Вељко Ду-
гошевић“ у Пожаревцу, 1947-1974, 
Пожаревац, 1987, 68.

– Сцена из драме „Мица и Микица“ –

– Чланови школске секције која постиже значајне резултате на смотрама у граду –
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22. V на завршним свечаности-
ма фестивала младости 1968. чла-
нови музичке, драмске и фолклор-
не секције извели су свој програм 
на завршним свечаностима.

23. V представници омладинске 
организације наше школе при-
мили су дипломе за постигнуте 
изузетне резултате на Фестивалу 
младости.

22. V саопштен је резултат уче-
ницима пете године и подељене 
награде одличним ученицима.

7, 8, 9. и 10. VI одржане су сед-
нице разредних већа на којима су 
утврђене оцене на крају школске 
године.

11. VI саопштен је успех на 
крају школске године, подељене 
су награде одличним ученицима и 
најбољим одељењима.

12. и 13. VI обављен је пријемни 
испит за упис ученика у I разред.

15. VI саопштен је резултат са 
пријемног испита.

15. V обављен је поправни испит 
за ученике петог разреда.

18-24. VI одржан је дипломски 
испит.

25. VI саопштен је резултат ди-
пломског испита и подељене награ-
де кандидатима који су постигли 
одличан успех.

–На часу физичког васпитања –

– На часу техничког образовања –
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Школска 1968/1969. година

Од 28. VII до 3. IX 1968. године Драгица Величковић, про-
ф[есор] француског језика, била је у Ексу у Прованси на 
семинару за усавршавање наставника и професора францу-
ског језика.

/
Од 16. VIII до 12. IX Милослава Младеновић, проф[есор] 

немачког и енглеског језика, била је у Дрездену на семинару 
за усавршавање наставника и професора немачког језика.

/
26. VIII одржана је седница Радне заједнице, на којој је 

разматрана ситуација настала после уласка страних трупа у 
ЧСР55 и решавана текућа питања за почетак школске године. 

/
26. VIII одржана је седница Наставничког већа, на којој је 

утврђен распоред послова на почетку школске године. 
/

Од 27. до 29. VIII обављени су поправни испити.
/

Од 2. до 4. IX обављен је упис ученика у нову школску 
годину.

/
2. IX одржана је седница Наставничког већа, на којој је 

утврђена организација рада и подела предмета и разредних 
старешинстава на наставнике у новој школској години.

/
4. IX одржана је заједничка седница Наставничког већа и 

Савета школе у ширем саставу на којој је извршена анализа 
рада школе у протеклој школској години и донесени закључ-
ци о мерама за спровођење Смерница CK CРJ.56

/
6. IX одржана је краћа седница Наставничког већа, на ко-

јој су извршене последње припреме за почетак рада у новој 
школској години.

/

55  Чехословачка социјалистичка република. У питању је улазак 
снага Варшавског пакта (СССР, Бугарска, Источна Немачка, 
Мађарска и Пољска) у Чехословачку Социјалистичку Републику 
у циљу заустављања „Прашког пролећа“ – реформи које су 
водиле либерализацији и напуштању тесних веза са СССР-ом. 
„Прашко пролеће“ је завршено уласком трупа Варшавског пакта 
у Чехословачку, потписивањем тзв. Московског протокола и 
сменом свих политичких руководилаца.

56 Савез комуниста Социјалистичке Републике Југославије.

7 IX организован је свечани пријем за ученика I разреда.
/

20. IX одржана је седница Наставничког већа, на којој су 
разматране Тезе за правила о кућном реду и поднесен изве-
штај о извршеним ђачким екскурзијама.

/
25. и 26. IX професори страног језика били су у Београду 

на семинару, који је организовао Институт за стране језике.
/

27. IX одржана је седница Савета, на којој је донета одлу-
ка о поправци инсталација централног грејања и решавали 
нека текућа питања.

/
27. IX одржана је седница Наставничког већа, на којој је 

донесен програм образовно-васпитног рада за нову школску 
годину.

/
Од 30. IX до 20. X ученици – наставници школе посетили 

су у Дому ЈНА изложбу на тему – Безбедност СФРЈ и њени 
грађани.

/
2. X представници школе учествовали су на саветовању 

о неговању традиција НОБ57 и револуције у раду са учени-
цима. Саветовање је организовао општински одбор СБНОР.58

/
3. X одржан је заједнички састанак свих ученика и на-

ставника на коме је секретар ОК СКС59 говорио о политич-
кој ситуацији у вези са интервенцијом у ЧСР, а председник 
ОКСО60 говорио је о задацима Савеза омладине и закључци-
ма са Конгреса Савеза омладине СРС.61

/
4. X Др Миомир Бранковић је за ученике ове школе одр-

жао предавање са темом – Здравље је највеће право сваког 
омладинца.

/
8. X одржане су седнице одељенских већа на којима су 

донесени годишњи планови рада.
/

11. X одржана је седница Савета школе на којој је доне-

57 Народно-ослободилачке борбе.
58 Савез бораца Народно-ослободилачког рата.
59 Основни комитет Савеза комуниста Србије.
60 Основни комитет Савеза омладине.
61 Социјалистичке Републике Србије.
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сена одлука о заказивању избора за једну половину чланова 
Савета и одлука [о]62 куповини инвентара.

/
15. X поводом прославе Дана ослобођења Пожаревца, 

ученици и наставници школе посетили су Спомен парк на 
Чачалици.

/
16. X одржана је седница Наставничког већа, на којој је 

дат предлог о саставу комисија за полагање стручног испита, 
размотрен Нацрт правилника о кућном реду и донетим за-
кључицима о раду на неговању традиција НОБ и револуције 
код наших ученика.

/
16. X обављено је гласање за � чланова Савета школе.

/
27. X чланови историјске секције посетили су Спомен 

парк у Шумарицама код Крагујевца.
/

29. X одржана је седница Наставничког већа, на којој је 
донесен правилник63 о кућном реду у школи, утврђене теме 
за домаћи дипломски рад и решавана друга питања.

/
31. X одржана је седница Савета, на којој је донесена ол-

дука о пријему техничких радника (ложача и мајстора).
/

6. X одржана је седница Наставничког већа, на којој су 
усвојена Правила о кућном реду и примљен професор музи-
ке Стојадиновић Александар.

/
12. XI артистичка група из ЧСР извела је програм за уче-

нике наше школе.
/

13. XI ученици IV и V разреда и професори педагогије и 
психологије присуствовали су предавању др Цветка Браје-
вића, који је говорио о патологији говора и лечењу.

/
15. XI одржана је заједничка седница Савета и Настав-

ничког већа, на којој је разматран материјал о развоју и уса-
вршавању система образовања и васпитања у СФРЈ.

/
18. XI прослављен је Дан школе.

/

62  У оригиналном тексту је испуштено, али због смисла и разуме-
вања извршили смо допуну у угластој загради. 

63 У оригиналу написано малим словом.

19. XI директора школе је примио секретар Републичке 
заједнице образовања. Са њим је водио разговор о обезбеђе-
њу средстава за доградњу школске зграде.

/
21. XI директор школе је присуствовао састанку у Про-

светном савету СРС, на коме је разматран Нацрт новог пра-
вилника о полагању стручних испита у просвети.

/
26. XI ученици IV и V разреда учествовали су у акцији до-

бровољног давања крви.
/

26. и 27. XI одржане су седнице Одељенских већа. 
/

27. XI у Пожаревцу одржано је међуопштинско такмиче-
ње рецитатора, на коме је наша школа са својим представни-
ком, Жарицом Игњатовић заузела I место.

/
4. XII школу су посетили представници РЗО64: М. Мацић, 

помоћник секретара, Б. Богдановић, архитекта и М. Тодоро-
вић,65 референт за инвестиције, који су са представницима 
општине и ове школе водили разговор о обезбеђивању сред-
става за доградњу школске зграде.

/
4. XII на седници Наставничког већа извршена је анализа 

успеха ученика на крају I класификационог периода.
/

6. и 7. XII на саветовању и Годишњој скупштини Заједни-
це учитељских школа у Суботици учествовали су представ-
ници наше школе: С[поменка] Протић, Ж[ивота] Николић и 
Д[рагослав] Симић.

/
12. и 13. XII Саветници завода за основно образовање и 

образовање наставника у Београду извршили су преглед на-
ставе српскохрватског језика и математике и општи преглед.

/
13. XII одржана је седница Савета, на којој је донесена 

одлука о исплати варијабилног дела личног дохотка.
/

19. XII официр ЈНА одржао је ученицима предавање о ра-
звојном путу ЈНА.

/

64 Републичка заједница образовања.
65 Нисмо успели да утврдимо пуна имена.



И
С

ТО
РИ

ЈСК
И

 А
РХ

И
В

 П
О

Ж
А

РЕВ
А

Ц

Ó×ÈÒÅŠÑÊÀ ØÊÎËÀ „ÂÅŠÊÎ ÄÓÃÎØÅÂÈЋ“ ÏÎÆÀÐÅÂÀÖ
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974. 52

20. XII на седници Наставничког већа разматрана је Ре-
золуција о заједничким основама средњег образовања и тезе 
за закон о педагошким академијама.

/
30. XII одржана је седница Савета школе, на којој је одлу-

чено да се на рад прими КВ машинбравар Боривоје Спасо-
јевић.

/
15. I одржана је седница Радне заједнице, на којој је дат 

предлог за измене и допуне Статута школе.
/

15. и 16. I одржане су седнице одељенских већа.
/

16. I одржана је седница Наставничког већа на којој је 
изабран испитни одбор за полагање дипломског испита и 
поднесена информација о одлукама на задњој седници пред-
седништва Заједнице учитељских школа.

/
Од 20. до 26. I Драгица Величковић, професор францу-

ског језика била је у Београду на стручном семинару.
/

Од 23. до 25. I Живорад Стокић, професор руског језика, 
био је у Београду на стручном семинару.

/
27. I професори педагогије били су у Београду на струч-

ном семинару.
/

30. I школу је посетио Василије Скала, секретар РЗО, 
који се упознао са деловима рада ове школе и вежбаонице и 
са представницима школе водио разговор о доградњи школ-
ске зграде.

/
31. I на седници Савета школе поднесен извештај о раду у 

I полугођу и извршене су измене у Статуту школе и Правил-
нику о радним односима.

/
31. I и 1. II професори српскохрватског језика били су у 

Београду на стручном семинару.
/

3. и 4. II професори географије били су у Београду на се-
минару.

/
5. II у школи је одржан семинар за наставнике и профе-

соре биологије са подручја браничевске заједнице општина.
/

14. II одржана је седница Наставничког већа на којој је 
извршена анализа рада и успеха у I полугођу.

/
21. II одржан је састанак синдикалне подружнице у вези 

са припремама за изборе за одборнике и посланике.
/

26. II одржане је кандидациони збор, на коме су предло-
жени кандидати за одборнике и посланике.

/
26. II на седници Наставничког већа прихваћен је пре-

длог приредби Концертне пословнице из Београда за учени-
ке наше школе.

/
28. II ученици и наставници слушали у у Пожаревцу 

оперску представу – Севиљски берберин.
/

3, 4. и 5. III у организацији просветног савета СРС у Бео-
граду су одржани састанци са члановима испитних комисија 
за стручне испите, којима су присуствовали и представници 
наше школе. 

/
12. III на седници Савета школе прихваћена је понуда 

Грађевинског предузећа „Рад“ из Грделице да изврше радове 
на доградњи школске зграде.

/
12. III сви наставници школе присуствовали су предава-

њима: однос на релацији учитељ-наставник и о неформал-
ним групама, која су одржали саветници Завода за стручно 
образовање у Београду.

/
13. III одржана је седница Наставничког већа, на којој је 

разматран материјал Секретаријата за образовање и културу 
СРС - предлог концепције о развоју и организацији стручног 
рада на подручју образовања и донесен програм рада школе 
у вези са учешћем у прослави 50-годишњице СКЈ.66

/
19. III чланови балета београдске опере извели су у Пожа-

ревцу за ученике наше школе фрагменте из великих балета.
/

27. III одржана је седница Наставничког већа, на којој је 
донесена одлука о расписивању конкурса за упис ученика у I 
разред и конкурс за пријем проф[есора] физике.

/

66 Савеза комуниста Југославије.
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31. III почели су радови на новом делу школске зграде.
/

1. и 2. IV ученици су у Пожаревцу посетили изложбу 
репродукција слика великих мајстора, који је организовао 
Лексикографски завод из Загреба.

/
12. IV завршен је II класификациони период, а затим су 

одржане седнице одељенских већа.
/

14. IV почели су стручни испити у априлском року.
/

15. IV чланови драмске секције школе, у оквиру фестива-
ла младости извели су у Дому културе у Пожаревцу драмску 
представу „Довиђења, друже Гале“ од Ђорђа Лебовића.

/
16. IV у Београду је са представницима свих учитељских 

школа одржан састанак, на коме је разматран Нацрт зако-
на о педагошким академијама и учешће учитељских школа 
у акцији описмењавања. Овом саветовању присуствовао је 
директор школе.

/
19. IV у школи је у оквиру фестивала младости отворена 

изложба ликовног и техничког стваралаштва ученика.
/

21. IV ученици IV и V разреда посетили су изложбу ликов-
них и техничких радова ученика Основне школе „Вук Кара-
џић“ у Пожаревцу. 

/
22. IV одржана је седница Наставничког већа на којој је 

п[....]ђен Нацрт закона о педагошким академијама и донесен 
закључак о укључивању школе у акцију описмењавања одра-
слих.

/
25. и 26. IV директор школе је био на саветовању у Мар-

ковцу на тему – вредновање наставног рада.
/

26. и 27. IV у Великој Плани одржано је регионално так-
мичење рецитатора, на коме је као представник наше оп-
штине учествовала ученица ове школе Жарица Игњатовић.

/
29. IV на седници Савета школе извршене су измене Пра-

вилника о расподели личних доходака.
/

29. IV у оквиру Фестивала младости ученици наше школе 
дали су музичко-литерарну приредбу.

/

5. V у сали Дома културе у Пожаревцу ученици су гледали 
драмску представу „Подвала“ од М[илована] Глишића.

6, 7. и 8. V саветници Завода за основно образовање и 
образовање наставника СРС извршили су тестовско испити-
вање ученика V разреда.

/
8. V одржана је седница Наставничког већа на којој је 

извршена анализа успеха на крају II класификационог пе-
риода.

/
9. V ученици V разреда радили су пробни матурски рад.

/
9. V сви наставници присуствовали су предавању М. Ба-

ковљева, научног сарадника института за педагошка истра-
живања у Београду, на тему – Мисаона активност ученика 
у настави.

/
Од 10. до 20. V ученици V разреда били су на педагошкој 

пракси у основним школама.
/

14. V директор и секретар били су у Београду на саветова-
њу о организацији полагања стручних испита.

/
15. V ученици наше школе учествовали су на завршној 

приредби Фестивала младости. Пошто је Фестивал закљу-
чен, жири је нашу школу прогласио за победника у конку-
ренцији средњих школа и доделио јој посебне дипломе и 
новчану награду.

/
16. и 17. V представници наше школе учествовали су у 

Врњачкој Бањи на симпозијуму о коришћењу вануџбеничке 
литратуре у настави.

/
17. V чланови драмске секције приказали су у Костолцу 

драму “Довиђења, друже Гале“, од Ђ[орђа] Лебовића.
/

18. V хор и оркестар школе учествовали су у уметничком 
делу свечане седнице ОКСКС67 у Пожаревцу, поводом про-
славе 50-годишњице СКЈ68.

/
24. V изведен је у Заову рекреативни излет ученика.

/

67 Општински комитет Савеза комуниста Србије.
68 Савез комуниста Југославије.
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30. V одржана је седница Наставничког већа, на којој је 
поднесен извештај о учешћу на симпозијуму о коришћењу 
вануџбеничке литературе у настави и утврђен распоред по-
слова на крају школске године.

/
Од 3. до 10. VI ученици IV разреда били су на педагошкој 

пракси.
/

6. VI чланови драмске секције дали су у Великој плани 
представу „Довиђења, друже Гале“ од Ђ[орђа] Лебовића.

/
7. VI приређено је матурско вече.

/
10. и 11. IV одржане су седнице одељенских већа, на који-

ма је утврђен успех ученика на крају школске године. 
/

11. VI одржана је седница Наставничког већа, на којој су 
утврђене оцене ученика из владања и донесена одлука о по-
хваљивању и награђивању ученика на крају школске године.

/
12. VI ученицима су подељена сведочанства.

/
12. и 13. VI одржани су пријемни испити за упис ученика 

у I разред. 
/

Од 15. VI до 1. VII ученици III разреда били су на логоро-
вању у Зеленики.

/
16. VI одржан је поправни испит за ученике V разреда.

/
18. VI рађен је писмени задатак из српскохрватског јези-

ка на дипломском испиту.
/

27. VI директор школе је био у Београду на регионалном 
световању о рационализацији мреже средњих школа.

/
28. VI саопштен је успех и предате су дипломе ученицима 

који су завршили своје школовање.
/

30. VI одржана је заједничка седница Наставничког већа и 
Савета школе, на којој је извршена анализа рада школе у 
шк[олској] 1968/69. години.

/
11. VII на седници Савета школе донесена је одлука о 

поправци, кречењу и адаптацији шк[олских] просторија и 

одлука о признавању трошкова члановима колектива који 
студирају.

/
26. VII одржана је седница Савета, на којој је примљен на 

рад столар Мирослав Петровић.
/

20. VIII одржана је седница Наставничког већа на којој је 
направљен распоред поправних испита и осталих послова до 
почетка шк[олске] године.

/
Од 21. до 26. VIII одржани су поправни испити.

/
28. VIII одржана је седница Наставничког већа на којој 

је извршена подела одељења и предмета у новој школској 
години.

 У овој школској години радили су следећи радници:
1.  Драгослав Симић, дир[ектор] – проф[есор]
2.  Споменка Протић, проф[есор] српскохр[ватског]
3.  Оливера Стојановић, проф[есор] -//
4.  Загорка Цветковић, -//-
5.  Вујо Кнежевић, проф[есор] педагогије
6.  Љиљана [Кнежевић], -//
7.  Станојло Станојловић, -//-
8.  Војимир Николић, проф[есор] псих[ологије]
9.  Богољуб Трифуновић, проф[есор] филозоф[ије]
10.  Кнежевић Љиљана, проф[есор] педагогије
11.  Чернов Роксанда, проф[есор] историје
12.  Емилија Наумовић, проф[есор] географ[ије]
13.  Чедомир Шутаковић, проф[есор] физике
14.  Мирјана Јелчић, проф[есор] хемије
15.  Радмила Савић, проф[есор] математ[ематике]
16.  Ружица Марковић, -//-
17.  Младен Пејић, наст[авник] техничког обр[азовања]
18.  Божидар Стојановић, проф[есор] -//-
19.  Миливоје Радуловић, наст[авник] предвој[ничке] 

обуке
20.  Надежда Пејчић, наст[авник] ликовног в[аспитања]
21.  Живковић Петар, проф[есор] музичког в[аспитања]
22.  Николић Милка, проф[есор] физичког в[аспитања]
23.  Николић Живота, -//-
24.  Милан Јелчић, проф[есор] биологије
25.  Живорад Стокић, проф[есор] руског језика
26.  Милослава Младеновић, проф[есор] немачког и ен-

глеског
27.  Драгица Величковић, проф[есор] француског
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28.  Ружица Марковић, проф[есор] историје (спољни са-
радник)

29.  Милетић Божидар, секретар
30.  Миливоје Стојановић, пом[оћни] служб[еник]
31.  Марјановић Десанка, -//-
32.  Нејковић Загорка, -//-
33.  Ђелић Ђорђе, -//-
34.  Нејковић Миодраг, -//-
35.  Спасојевић Аница, -//-
36.  Мирјана Кнежевић, рачуновођа.

Школска 1969/70 година

20. VIII 1969. године одржана је седница Наставничког 
већа на којој је извршен договор о пословима на почетку 
школске године и донесена одлука о пријему Томислава 
Иванчева за професора физике и Александра Јовановића за 
професора ликовног васпитања у овој школи.

/
Од 21. до 25. VIII обављено је полагање поправних испита.

/
28. VIII одржана је седница Наставничког већа на којој је 

извршена подела учаника на одељења, подела на разредна 
старешинства и предмета на наставнике, усвојена кабинет-
ска организација наставе и извршене друге припреме за по-
четак нове школске године.

/
Од 1. до 3. IX извршен је упис ученика.

/
6. IX 1969. почео је рад у новој школској години.

/
8. IX 1969. ученици II, III и V разреда пошли су на вишед-

невне наставничке екскурзије, а екскурзија за ученика IV 
разреда замењена је петнаестодневним логоровањем које је 
у јуну организовано у Зеленики.

/
9. IX одржана је седница Савета школе на којој је разма-

трано питање пријема помоћног и техничког особља и доне-
сена одлука да се нова школска опрема купи код Издавачког 
предузећа „Вук Караџић“ у Београду.

/
15. IX рађен је писмени, а 17. IX 1969. године усмени део 

дипломског испита у јесењем року.
/

16. IX одржан је састанак Радне заједнице на коме је усво-
јена организација рада и кућни ред у новој школској години.

/
28. X усвојен је годишњи програм образовноваспитног 

рада и извршена је прва анализа кабинетске организације 
рада у школи у једној смени.

/
30. X Мирјана Јелчић, професор хемије у овој школи одр-

жала је предавање за наставнике хемије основних школа у 
пожаревачком крају.

/
31. X одржани су избори за чланове Савета школе и иза-

брани су: Цветковић Загорка, професор – председник Са-
вета, Николић Вој[и]мир, професор, Стојановић Божидар, 
професор, Стокић Живорад, професор, Спасојевић Радиво-
је, КВ мајстор и Кнежевић Мира, финансијски служб[еник].

/
2. XI у предузећу „Ремонт“ у Пожаревцу ученици су при-

суствовали великом омладинском митингу на коме је гово-
рио члан Извршног бироа Председништва СКЈ Мијалко То-
доровић.

/
3. XI представници наше школе учествовали су на састан-

ку акционог одбора за описмењавање одраслих.
/

5. и 6. XI научни сарадници Института за педагошка ис-
траживања у Београду: Магдалена Јовановић и Лепа Жи-
вановић извршиле су тестовско испитивање спосбности за 
учење ученика ове школе.

/
11. XI одржана је седница Наставничког већа на којој су 

анализирани резултати постигнути на тестовском испити-
вању које је извршио Завод за основно образовање и обра-
зовање наставника у Београду и усвоје извештај комисије за 
организацију такмичења ученика.

/
21. XI одржана је седница Савета школе на којој су доне-

сене одлуке: о додељивању новчане помоћи пострадалима у 
Бањалуци, поклону спомен – библиотеци у Пелагићеву (у СР 
БиХ)69 и одлука о награђивању наставника који су постигли 
најбољи успех на републичком тестирању ученика. 

/
26. XI завршен је први класификациони период.

/

69 Социјалистичка република Босна и Херцеговина.
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28. XI школски хор је учествовао на свечаној академији 
поводом Дана Републике.

/
9. XII одржана је седница Наставничког већа на којој је 

извршена анализа успеха ученика на првом класификацио-
ном периоду, разматране молбе ученика за додељивање по-
моћи из позајмног фонда и усвојен Правилник о такмичењу 
ученика.

/
15. XII почело је полагање стручних испита у јесењем 

року.
/

16. XII одржана је седница Савета школе на којој су раз-
матрана нека текућа питања.

/
27. XII одржана је седница Наставничког већа на којој је 

донесена одлука о организовању зимског логоровања за уче-
нике и разматрана нека текућа питања.

/
15. I 1970. године ученици III разреда отишли су у Кучајну 

на петнаестодневно зимско логоровање.
/

15. и 16. I 1970. године одржане су седнице одељенских 
већа на којима је утврђен успех ученика у I полугођу и под-
несени извештаји о реализацији наставног плана и програма.

/
16. I одржана је седница Наставничког већа на којој су 

утврђене оцене из владања за ученике који су имали теже 
дисциплинске преступе. Истога дана одржана је и седница 
Савета школе.

/
16. и 17. I у свечаној сали школе одржан је састанак са 

младим комунистима на територији општине Пожаревац.
/

16. I одржана је седница Савета школе на којој су разма-
трана питања из области материјално-финансијског посло-
вања, одржавања и опремања школе.

/
22. I Вујо Кнежевић, професор отпутовао је на једноме-

сечно усавршавање у Совјетски Савез.
/

31. I у школи је одржан семинар за учитеље са подручја бив-
шег среза Пожаревац који раде у приправним одељењима.70

/

70 Вероватно се мисли на припремна одељења.

3. II у школи је одржан семинар за учитеље из општина: 
Мало Црниће и Жабари и семинар за наставнике физичког 
васпитања са подручја бившег среза Пожаревац.

/
4. II у школи је одржан семинар за наставнике биологије 

са подручја бившег среза Пожаревац.
/

7. II у школи је одржан семинар за учитеље са територије 
општине Пожаревац.

 Истога дана ученици V разреда присуствовали су свеча-
ној академији посвећеној Васи Пелагићу.

/
9. II за Наставничко веће Марија Крсмановић, научни 

сарадник Института за педагошка истраживања одржала је 
предавање са темом Ефикасно читање у циљу учења.

/
12. II за ученике V разреда почео је семинар о култури и 

културној политици у нашем друштву, са посебним освртом 
на културну делатност на селу. Семинар је трајао 20 часова.

/
16. II на седници Наставничког већа за професора исто-

рије примљен је Војин Зарупски. Досадашњи професор 
историје Чернов Роксанда отишла је у пензију.

/
23. II одржана је заједничка седница Савета школе и 

Наставничког већа на којима је извршена анализа успеха у 
првом полугођу, утврђен план школског парка, усвојен из-
вештај комисије за попис инвентара и извештај о зимском 
логоровању ученика III разреда.

/
25. II одржана је седница Савета школе на којој је усвојен 

завршни рачун школе за 1969. годину и прорађен материјал 
Републичке заједнице образовања о рационализацији мре-
же учитељских школа у СР Србији.

/
3. III за ученике и наставнике наше школе Фране Барби-

јери, главни и одговорни уредник НИН-а71 одржао је преда-
вање о резолуцији информбироа и нашим односима са СССР.

/
13. III сви ученици гледали су драмску представу „Ивкова 

слава“.
/

71  Недељне информативне новине, основане 1935. године. После 
Другог светског рата поново покренуте 1951. године.
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17. III Мирко Поповић, новинар, који је као новинар РТБ 
пратио путовања друга Тита по земљама Африке, говорио је 
ученицима о овом путу.

/
18. III одржана је седница Наставничког већа на којој су 

разматрана нека текућа питања.
/

28. и 29. III екипа ученика наше школе учествовала је у 
Титовом Ужицу на спортском такмичењу у част прославе 50 
– огодишњице рада те школе.

/
30. III одржана је седница Наставничког већа на којој је 

донесена одлука о спровођењу Одлуке СО Пожаревац о за-
мени наставног нестручног особља.

/
1. IV школу су посетили: Живан Берисављевић, репу-

блички секретар за образовање, науку и културу и Миленко 
Николић, секретар Просветног савета, који су се упознали 
са радом и опремљеношћу школе и са представницима оп-
штине водили разговор о перспективи школе.

Истог дана ученици су били на радној акцији у част Дана 
радних бригада.

/
7. IV почели су стручни испити у пролећном испитном 

року.
/

1. IV у оквиру Фестивала младости ученици наше школе 
извели су музичко-литерарну и сценску приредбу – Мла-
дост је као пролеће весело и раздрагано.

Истог дана одржане су седнице одељенских већа на крају 
другог класификационог периода.

/
12. IV драмска секција школе је у КПД у Забели дала 

драмску представу Коштана од Боре Станковића. У наред-
них неколико дана у овом насељу драмска секција је дала 
још неколико представа истог комада.

/
13. IV ученици су гледали филм Крвава бајка. 

/
16. IV Магдалена Јовановић, научни сарадник Института 

за педагошка истраживања у Београду за наставнике школе 
одржала је предавање са темом Оспособљавање будућих учи-
теља за самообразовање.

/
18. IV у школи је отворена изложба техничких и локовних 

радова ученика.

Истог дана драмска секција школе је у Костолцу извела 
представу Коштана од Боре Станковића.

/
19. IV драмска секција је извела представу Коштана од 

Боре Станковића у Дому културе у Пожаревцу у оквиру Фе-
стивала младости.

/
20. IV у школи је одржан састанак са посланицима Репу-

бличког и Просветно-културног већа Републичке скупшти-
не који је био посвећен даљој перспективи ове школе.

/
24. IV одржан је састанак Радне заједнице на којој је раз-

матран предлог комисије за измену Правилника о расподели 
личних доходака.

/
27. и 28. IV саветник Завода за основно образовање и 

образовање наставника у Београду извршио је тестовско ис-
питивање ученика V разреда.

У исти дан ученици су у Пожаревцу и Костолцу поновили 
представу Коштана и музичко-литерарну и сценску пред-
ставу.

/
28. IV ученици и наставници присуствовали су свечаном 

дочеку и испраћају Штафете младости.
/

29. IV одржана је седница Савета школе на којој су усво-
јене измене Правилника о расподели личних доходака.

Истог дана одржане су седнице одељенских већа V ра-
зреда

/
6. V одржана је седница Наставничког већа у вези са при-

премама за Дан школе.
/

7. и 8. V одржана су спортска такмичења ученика Учитељ-
ске школе у Титовом Ужицу и наших ученика.

/
8. V одржана је свечана академија у част Дана школе, 9. 

V 1970. године и том приликом додељене су Спомен-плакете 
школе и похвалнице ученицима за успех у слободним актив-
ностима.

/
9. V са свим ученицима изведен је једнодневни излет у 

Заову.
/

13. V у свечаној сали школе за наставнике са пожаревач-
ког подручја одржана су следећа предавања:
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Др Т. Т. Продавновић – Садржина и облици унапређења 
наставно-васпитног рада у школи,

Др Р. Ничковић – Нека искуства из методологије рада на 
усавршавању уџбеника,

Драган Ђорђевић, просветни саветник из Ниша – Рад са 
наставним листићима.

Овим предавањима присуствовали су наставници и уче-
ници V разреда ове школе.

Од 13. до 19. V 1970. године ученици V разреда били су на 
педагошкој пракси.

/
13. и 14. V у школи су радили чланови Републичке коми-

сије која је требало да се упозна са условима рада школе и 
у којој мери испуњава критеријуме за прерастање у педаго-
шку академију.

/
14. V Гудачки квартет из Букурешта приредио је за уче-

нике наше школе концерт са делима Бетовена и Моцарта.
/

20. V у сали Дома културе у Пожаревцу чланови драмске 
секције поновили су представу Коштана.

Истог дана одржане су седнице одељенских већа V ра-
зреда.

/
21. V одржана је седница Наставничког већа на којој је 

анализиран успех школе на Фестивалу младости и догово-
рено о неким текућим пословима до краја школске године.

/
Од 23. V до 3. VI одржана су дипломска практична пре-

давања.
/

25. V М[ихаило] Беренџија, републички саветник за ли-
ковно васпитање извршио је преглед наставе ликовног ва-
спитања у школи.

/
2. VI саветник Завода за основно образовање и образова-

ње наставника у Београду извршио је тестирање ученика III 
и IV разреда.

/
4. VI Јован Балоковић, саветник истог Завода помоћу 

упитника извршио је мерење васпитног рада у школи.
/

5. VI инж. Душан Христовић из Института „Михајло Пу-
пин“ у Београду за ученике наше школе одржао је предава-
ње: Елекронски рачунари и технички напредак.

/

6. VI за све ученике који су активно учествовали на фе-
стивалу младости у школи је приређен пријем.

/
9. VI школу су посетили: др Драгутин Тешић, председник 

Просветно-културног већа и Радојко Крунић, секретар истог 
Већа републичке скупштине.

Истог дана у школи је одржан међуопштински састанак 
за подручје бивших срезова Пожаревац и Смедерево посве-
ћен питању рационализације и даљем развоју средњег обра-
зовања на овом подручју. У оквиру овог питања разговарано 
је и о даљој перспективи Учитељске школе.

/
10. и 11. VI одржане су седнице одељенских већа.

/
11. VI одржана је седница Наставничог већа на којој су 

утврђене оцене из владања ученика, донесена је одлука о 
похваљивању и награђивању ученика и утврђени су правци 
наставних екскурзија за следећу школску годину.

/
16. VI ученици V разреда полагали су поправни испит.

/
17. VI рађен је писмени задатак на дипломском испиту.

/
20. VI ученице V-1 одељења, које је постигло изузетан 

успех на републичком тестовском испитивању, биле су у 
Београду на једнодневном наградном излету и том прили-
ком обишле више културних установа и присуствовале ба-
летској представи америчке балетске групе.

/
22. VI почео је усмени део дипломског испита.

/
26. VI одржана је седница Наставничог већа на којој је 

поднесена информација о успеху на дипломском испиту и 
донесена је одлука о награђивању и додељивању посебних 
диплома и похвалница ученицима који су са најбољим успе-
хом завршили школовање.

/
29. VI саопштен је успех на дипломском испиту.

/
30. VI наставници су отишли на годишњи одмор.

/
Од 1. до 31. VII Живорад Стокић, професор руског језика 

био је у СССР на стручном семинару.
/



И
С

ТО
РИ

ЈС
К

И
 А

РХ
И

В
 П

О
Ж

А
РЕ

В
А

Ц

Ó×ÈÒÅŠÑÊÀ ØÊÎËÀ „ÂÅŠÊÎ ÄÓÃÎØÅÂÈЋ“ ÏÎÆÀÐÅÂÀÖ
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.59

28. VII Драгица Величковић, професор француског јези-
ка отишла је на стручни семинар који је на Тари организо-
вао Завод за основно образовање и образовање наставника.

У овој школској години радили су следећи радници:
1.  Драгослав Симић, проф[есор]-директор школе
2.  Оливера Стојановић, проф[есор] српскохрв[атског]
3.  Загорка Цветковић, -//-
4.  Споменка Протић, -//-
5.  Богољуб Трифуновић, проф[есор] филозоф[ије]
6.  Мирјана Јелчић, проф[есор] хемије
7.  Милан Јелчић, проф[есор] биологије
8.  Томислав Иванчев, проф[есор] физике
9.  Ружица Марковић, проф[есор] математ[ике]
10.  Радмила Савић, проф[есор] математ[ике]
11.  Емилија Наумовић, проф[есор] географ[ије]
12.  Божидар Стојановић, проф[есор] техн[ичког] обр[азо-

вања]
13.  Младен Пајић, наст[авник] техн[ичког] обр[азовања]
14.  Роксанда Чернов, проф[есор] ист[орије]
15.  Миливоје Радуловић, наст[авник] предвој[ничке] обуке
16.  Надежда Пејчић, наст[есор] ликовног васп[итања]
17.  Јовановић Александар, проф[есор] -//-
18.  Станојло Стојановић, проф[есор] педагогије
19.  Стокић Живорад, проф[есор] руског ј[езика]
20.  Драгица Величковић, проф[есор] француског ј[езика]
21.  Младеновић Милослава, проф[есор] енг[еског] и не-

м[ачког] језика
22.  Николић Милка, проф[есор] физ[ичког] васп[итања]
23.   -//- Живота, проф[есор] -//-
24.  Живковић Петар, проф[есор] музичког васп[итања]
25.  Стојановић Александар, -//-
26.  Николић Војимир, проф[есор] психолог[ије]
27.  Кнежевић Вуја, проф[есор] педагогије
28.   -//- Љиљана, -//-
29.  Миодраг Бранковић, лекар – здрав[ствено] васп[итање]
30.  Мишић Божидар, секретар
31.  Кнежевић Мирјана, рачуновођа
32.  Миливоје Стојановић, пом[оћни] служб[еник]
33.  Десанка Марјановић, -//-
34.  Загорка Нејковић, -//-
35.  Миодраг -//-, -//-
36.  Славица -//-, -//-
37.  Ђорђе Ђелић, -//-
38.  Аница Спасојевић, -//-

39.  Радивоје -//-, KV72 машин-бравар
40.  Мирослав Петровић, KV столар
41.  Радивоје Живановић, KV молер

Школска 1970/71. година 

20. август 1970. Одржана је седница Наставничког већа 
на којој је поднесена информација о радовима на школској 
згради и утврђен распоред послова на почетку школске го-
дине.

21. до 26. августа 
Одржани су поправни испити.

27. август 
Одржане су седнице стручних актива на којима су раз-

матрана питања: планирање рада и мере за унапређење на-
ставе.

28. август.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је извр-

шена подела прадмета и одељења н наставнике и усвојена 
концепција планирања васпитно-образовног рада.

30. август
У организацији Педагошког завода из Пожаревца у све-

чаној сали школе одржан је семинар за просветне раднике 
пожаревачког краја са темама: о групном раду и активном 
обнављању у настави. Овом семинару присуствовали су 
учечници V разреда и наставници ове школе.

31. август – 3. септембар
Извршен је упис ученика у нову школску годину. На осно-

ву одлуке Републичке заједнице образовања у нову школску 
годину није уписан први разред. Ова мера односила се на све 
учитељске школе на ужем подручју СР Србије, а усмерена 
је на последице појаве великог броја незапослених младих 
учитеља и због припрема за укидање учитељских школа и 
оснивање педагошких академија. 

У нову школску годину уписан је следећи број ученика: 
II1- 31, II2 – 33, III1 – 32, III2- 28, IV1 – 21, IV2 – 22, IV3-23, V1 – 
26, V2-30, V3 – 24. Свега – 270 ученика.

У овој школској години радили су следећи радници:

72 Исписано латиницом у оригиналу. Значење „квалификовани“.
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1.  Драгослав Симић, проф[есор] – директор школе
2.  Загорка Цветковић, професор српскохрв[атског] ј[ези-

ка]
3.  Споменка Протић, проф[есор] српскохрв[атског] јези-

ка
4.  Оливера Стојановић, проф[есор] српскохрв[атског] је-

зика
5.  Кнежевић Љиљана, проф[есор] педагогије
6.   -//- Вуја, -//-
7.  Николић Војимир, проф[есор] психологије
8.  Трифуновић Богољуб, профв филозофије
9.  Стокић Живорад, проф[есор] руског језика
10.  Младеновић Милослава, проф[есор] енглеског и не-

мачког ј[езика]
11.  Величковић Драгица, проф[есор] француског ј[езика]
12.  Зарупски Војин, проф[есор] историје
13.  Наумовић Емилија, проф[есор] географије
14.  Младеновић Ружица, проф[есор] математике
15.  Савић Радмила, проф[есор] математике
16.  Иванчев Томислав, проф[есор] физике
17.  Јелчић Мирјана, проф[есор] хемије
18.  Јелчић Милан, проф[есор] биологије
19.  Стојановић Божидар, проф[есор] техничког образо-

вања
20.  Пејчић Надежда, наст[авник] ликовног васпитања
21.  Живковић Петар, проф[есор] музичког васпитања
22.  Николић Милка, проф[есор] физичког васпитања
23.  Николић Живота, проф[есор] физичког васпитања
24.  Радуловић Миливоје, наставник предвојничке обуке
25.  Гавра Мудрински, лекар – здравствено васпитање
26.  Милетић Божидар, секретар
27.  Милица Чупић, рачуновођа
28.  Марјановић Десанка, пом[оћни] службеник
29.  Нејковић Загорка, -//-
30.  Ђелић Ђорђе, -//-
31.  Нејковић Миодраг, -//-
32.  Спасојевић Радивоје, KV машинбравар
33.   -//- Аница, пом[оћни] служб[еник]
34.  Живковић Радивоје, пом[оћни] служб[еник] - молер
35.   -//- Даница, пом[оћни] службеник
36.  Нејковић Славица, -//-
37.  Петровић Мирослав, KV столар

На почетку школске године извршене су следеће персо-
налне промене: Радуловић Миливоје, наст[авник] предвој-
ничке обуке прешао је у Економску школу у Пожаревцу за 

сталног наставника, а у овој школи остао је као хонорарни 
наставник; Пајић Младен наставник техничог образова-
ња раскинуо је радни однос и прешао у Осн[овну] шк[олу] 
„В[ељко] Дугошевић“ у Пожаревцу; Александар Јовановић, 
проф[есор] ликовног васпитања раскинуо је радни однос и 
отишао у друго место, Радмила Савић, проф. математике 
прешла је у Гимназију са ½ радног времена, а са ½ остала је 
у овој школи.

6. септембар
Почела је редовна настава у новој школској години. Уче-

ници II, III и V разреда пошли су на вишедневну наставну 
екскурзију по већ утврђеним сталним правцима за поједине 
разреде.

8. и 9 септембар
Ученици IV разреда били су на дводневној педагошкој 

пракси у Основној школи „В[ељко] Дугошевић“ у Пожаревцу.

11. септембар 
У организацији Просветно-пед[агошког] завода у Учи-

тељској школи у свечаној сали одржано је предавање – Пси-
хофизичке карактеристике и васпитни проблеми у пубер-
тету, предавали Милан Милошевић, проф[есор] ВПШ73 у 
Нишу. Предавању су, поред директора са подручја поморав-
ског краја, присуствовали и наставници и ученици V разреда 
ове школе.

14. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је извр-

шен избор испитног одбора и испитне комисије за полагање 
завршних испита и разматран је предлог Просветно-култур-
ног већа Скупштине СР Србије да се на будућим педагошким 
академијама не школују и наставници предметне наставе.

22. септембар
Одржана је седница Савета школе на којој су разматра-

на следећа питања: разрешење рачуновође школе Мирјане 
Кнежевић, шестомесечни периодични обрачун о финансиј-
ском пословању школе, радови на уређењу школског двори-
шта, заказивање избора за нове чланове Савета школе, при-
јем Мирослава Петровића, KV столара у стални радни однос 
после обављања пробног рада и др. питања.

73 Више педагошке школе.
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26. и 27. септембар
У организацији ППЗ74 и ове школе одржано је дводневно 

саветовање за просветне раднике почетнике. Саветовање је 
одржано у свечаној сали школе.

30. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је под-

несен извештај о раду школе у прошлој школској години, 
извештај о изведеним екскурзијама и извршено договорање 
о издради планова рада стручних органа и слободних уче-
ничких активности. 

Одржан је Збор радних људи школе на коме су утврђени 
кандидати за нове чланове Савета школе.

5. октобар
Одржана је седница Савета школе на којој је примљен 

нови рачуновођа – Милица Чупић, разматрано је питање 
пријема ложача централног грејања и др.

7. октобар
В. Лончар, секретар Комисије за образовање председни-

штва СКЈ одржао је за ученике и наставнике наше школе 
предавања са темом – Враћање идеологије у наставу и о идеј-
ности у настави.

8. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: правилник о начину полагања за-
вршног испита, организација наставе страних језика у II 
разреду, избор Ђуров Софије за професора физике у овој 
школи и разматрани су Закључци Заједнице учитељских 
школа СР Србије о Елаборату Секретаријата за образовање 
о систему образовања наставника.

14. октобар
За ученике и раднике школе у свечаној сали одржана је 

свечана академија поводом 15. Х - Дана победе.

16. октобар
Одржана је годишња конференција Школске конферен-

ције Савеза омладине наше школе.

74 Просветно-педагошки завод.

17. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: утврђивање тема за домаће диплом-
ске радове ученика и разматран је захтев Гимназије из По-
жаревца да јој се дозволи да користи кабинете за природне 
науке.

20. октобар
Почело је полагање стручних учитељских испита.

21. октобар
Ученици су колективно гледали филм „Браћа Карамазови“

24. октобар
У организацији ППЗ из Пожаревца са директорима шко-

ла из пожаревачког краја одржано је саветовање на тему 
– Васпитна делатност у нашим школама. На овом савето-
вању учествовали су и наставници наше школе и већи број 
ученика V разреда.

29. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: потврђивање избора тема за домаће 
радове од стране ученика, укључивање школа у акцију „Ме-
сец дана књиге“, усвајање програма рада школе на неговању 
традиција НОБ и друго.

Одржана је седница Савета школе на којој су разматрана 
следећа питања: жалба Милић Гордане, ученице на одлуку 
Наставничког већа о искључењу, информације о примопре-
даји дужности између старог и новопостављеног рачуновође 
школе, предлог правилника о расподели личних доходака, 
разматрање понуда за извођење радова у школском дво-
ришту, награђивање наставника за успех који су ученици 
постигли на тестирању које је извршио Завод за основно 
образовање и образовање наставника и давање сагласности 
на одлуку Одељења ВПШ у Пожаревцу75 о преношењу ин-
вентара ове школе Учитељској школи.

30. октобар
Приређено је другарско вече за испраћај чланова колек-

тива који су почетком ове школске године раскинули радни 
однос са школом.

75  Виша педагошка школа Београд – одељење у Пожаревцу, ради-
ло је у периоду 1962-1963. 
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6. новембар
Чланови литерарне секције били су у Дому омладине у 

Пожаревцу на књижевној вечери на којој је учествовао и 
Љубомир Ршумовић, књижевник из Београда.

Анте Илић, саветник у СИП-у76 одржао је у Дому ЈНА 
предавање о ОУН и месту СФРЈ у тој организацији. Предава-
њу је присуствовало више ученика и наставника ове школе.

9. новембар
У школи је организован сусрет са редакцијом „Малих но-

вина“ из Г[орењег] Милановца и књижевницима њиховим 
сарадницима. Редакција овог издавачког предузећа прире-
дила је у холу школе изложбу цртежа и карикатура.

12. новембар
Одржана је седница Савета школе на којој су разматрана 

следећа питања: извештај о финансијском стању и потреба-
ма школе до краја 1970. године и предлог синдикалне подру-
жнице школе за исплату новчане накнаде радницима школе 
за поскупљење трошкова живота.

13. новембар
Одржан је састанак ООСК77 на коме је разматрано следе-

ће питање – проблеми реформе средњег образовања и уче-
шће ученика у самоуправљању.

Изведена је једнодневна екскурзија ученика II разреда до 
Београда, где су обишли неке културне установе.

14. новембар
За све ученике школе у сали Дома културе организовано 

је приказивање више научних и научно-фантастичних фил-
мова.

16. новембар
У организацији књижаре „Култура“ из Пожаревца у шко-

ли је организована изложба књига.
Већи број ученика учествовао је у акцији добровољног 

давања крви.

17. новембар 
За све ученике школе у сали Дома културе изведена је 

позоришна представа Народног позоришта из Шапца – На 
леђима јежа.

76 Секретаријат иностраних послова.
77 Основне организације Савеза комуниста.

19. новембар
Наставници и ученици завршног разреда посетили 

су у Београду Међународну изложбу учила и школског 
намештаја.

20. новембар
Школу су посетили Божидар Перковић, заменик Репу-

бличког секретаријата за образовање СР Србије и Олга Ни-
колић, председник Републичког већа синдиката друштвених 
делатности.

Мр. Војислав Секуловић одржао је у свечаној сали шко-
ле предавање за директоре школа о цени образовања. Овом 
предавању присуствовали су и наставници наше школе.

25. новембар
Завршен је први класификациони период и одржане су 

седнице одељенских већа.

27. новембар 
За ученике и раднике школе у свачаној сали школе одр-

жана је свечана академија у част Дана Републике.

28. новембар
Ученици наше школе примљени у овој години у чланство 

СКЈ у оквиру бригаде младих комуниста учествовали су у ак-
цији садње младица на Чачалици.

8-10. новембра 
Организован је систематски лекарски преглед ученика 

III и IV разреда.

9. децембар
Одржана је заједничка седница Наставничког већа, пред-

седништва Школске конференције Савеза омладине, Зајед-
нице ученика, представника секције слободних активности, 
редакције школског листа и чланова комисије за васпитни 
рад на којој је разматрано питање васпитног рада са учени-
цима (анализа проблема и утврђивање задатака).

12. децембар
У биолошком кабинету одржан је семинар са наставни-

цима биологије из пожаревачког краја.

14. децембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: додељивање кредита сиромашним 
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ученицима, рад слободних активности и активност ученика, 
закључци Огранка ООСК о кадровској политици у школи и 
др. питања.

15. децембар
За наставнике математике из пожаревачког краја у шко-

ли је одржан једнодневни семинар.

16. децембар
За наставнике историје из пожаревачког краја у школи је 

одржан једнодневни семинар.

17. децембар
Одржана је седница Савета школе на којој су разматрана 

следећа питања: закључци Огранка ООСК о кадровској по-
литици у школи, измене правилника о надокнади члановима 
комисије за полагање стручног испита, избор комисије за 
попис инвентара, доношење одлуке о куповини новог ин-
вентара школе и др. питања.

27. децембар
Ученици наше школе – чланови литерарне секције били 

су на књижевној вечери у Дому омладине на којој је Десанка 
Максимовић читала своје песме.

12. јануар 1971.
Одржана је седница Савета школе на којој су разматрана 

следећа питања: систематизација радних места, финансиј-
ски извештај о набавци ђачких уџбеника и др. питања.

14. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је усво-

јен нови правилник о такмичењу ученика и утврђен је ра-
според послова наставника на крају I полугођа.

15. јануар
Завршена је настава у I полугођу и одржане су седнице 

одељенских већа.

18. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трани предлози одељенских већа за похваљивање и кажња-
вање ученика и извршена је измена поделе предмета због 
раскида радног односа Љиљане Кнежевић, која је отишла у 
Београд.

Одржана је седница Савета школе на којој је усвојена из-
мена стартних основа личних доходака радника школе.

6. фебруар
Почела је настава у другом полугођу.

10. фебруар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: припреме за саветовање учитељских 
школа СР Србије које ће се одржати у нашој школи, припре-
ме школе за учешће на фестивалу младости и др. питања.

19. и 20. фебруар
Одржано је саветовање представника учитељских школа 

са територије СР Србије на коме су, поред наставника, ди-
ректора и ученика ових школа, учествовали и представници 
Републичке конференције Савеза омладине и Републичког 
завода за основно образовање и образовање наставника.

26. фебруар
Одржана је седница Савета школе на којој је поднесен 

извештај о попису инвентара школе и усвојен завршни ра-
чун за 1970. годину.

5. март
Одржана је проширена седница Наставничког већа са 

представницима руководства Савеза омладине и Заједнице 
ученика на којој је размотрен извештај о раду школе у I по-
лугођу.

19. март
Одржана је седница Савета школе на којој је одлучено о 

успеху зајма за довршавање пруге Београд – Бар и Луке Бар.

24. март
У оквиру Фестивала младости драмска секција школе из-

вела је у дому културе драму „Отац“ од А. Стримберка,78 са 
којом је ова школа у конкуренцији средњих школа заузела I 
место.

78  Ради се о Аугусту Стриндбергу (August Strindberg) (1849-1912), 
шведском писцу, драматургу, сликару и зачетнику модерног 
театра. Најпознатије су му драме Отац и Госпођица Јулија. 
https://www.britannica.com/biography/August-Strindberg 
https://www.britannica.com/biography/August-Strindberg 
(приступ: 2.10.2017).
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26. март
Одржана је седница Наставничког већа на којој [је] усво-

јена молба Животе Николића да буде разрешен дужности 
због одласка за саветника физичког васпитања у Педаго-
шком заводу у Пожаревцу и одобрен је једнодневни излет 
ученика V3 и III3 у Београд.

Одржана је седница Савета школе на којој су истакнути 
кандидати са посланике Републичке скупшине.

1. април 
Одржана је седница Савета школе на којој су усвојене 

измене правилника о расподели личних доходака и правил-
ника о коришћењу средстава школе за стамбену изградњу.

5. април
Завршен је класификациони наставни период II полуго-

ђа.

6. април
У оквиру фестивала младости у сали Дома културе уче-

ници наше школе извели су музичко-литерарну и сценску 
приредбу – Младост је бѝло, мисао и осећање сваког дана. Са 
овим програмом наша школа је заузела I место у конкурен-
цији средњих школа.

14. април
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрани дисциплински преступи ученика и нека текућа пи-
тања.

29. април
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: успех у настави на крају класифи-
кационог периода, извештај такмичарске комисије о успеху 
одељења на такмичењу, припреме за прославу Дана школе, 
организовање педагошке праксе ученика, утврђивање ра-
спореда полагања завршног испита и избор испитног одбора 
и испитних комисија, организовање пролећног кроса и лет-
њег логоровања ученика и нека текућа питања.

5. мај 
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: припреме за прославу Дана шко-
ле, припреме за сусрет са професорима Учитељске школе 
из Сомбора, који ће посетити нашу школу и упознавање са 

материјалом Републичке заједнице образовања о рациона-
лизацији мреже учитељских школа.

6. мај
Одржана је седница Савета школе на којој су додељене 

спомен плакете радницима школе који су у њој провели на 
раду намјање 10 година и донесен је правилник о накнадама 
за рад комисија за полагање завршног ипсита.

9. мај
Одржана је прослава Дана школе у оквиру које је одржа-

на свечана академија са уметничким програмом и организо-
вана су спортска такмичења.

13. мај
Одржана је седница Наставничког већа на којој је раз-

матран предлог републичких органа о локацији педагошких 
академија.

20. мај
Завршена је настава за ученике V разреда. Одржана је 

седница Наставничког већа на којој су додељене специјал-
не дипломе ученицима V разреда који су постигли најбољи 
успех.

21. и 22. маја 
У посети нашој школи били су наставници Учитељске 

школе из Сомбора. У оквиру ове посете колеге из Сомбора 
обишли су нашу школу и неке културне споменике у граду и 
извршена је размена искустава.

7. јуни
Одржана је седница Савета школе на којој је прихваћен 

самоуправни договор васпитно-образовних установа у обла-
сти запошљавања.

10. јун
Завршена је редовна настава у овој школској години и 

одржане су седнице одељенских већа.

11. јун
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: утврђивање оцена из владања учени-
ка, одељивање похвалница и награда најбољим ученицима, 
организовање летњег логоровања ученика у Зеленики у II 
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половини јуна, и утврђивање предлога за организовање на-
ставних екскурзија на почетку нове школске године.

29. јуни
Одржана је седница Савета школе на којој су разматра-

на следећа питања: извештај о полугодишњем попису ин-
вентара школе, извештај службе друштвеног књиговодства 
о прегеду финансијског пословања школе, исплата регреса 
за годишњи одмор, извођење техничких радова на школској 
згради и њено припремање за нову школску годину, измене 
правилника о стипендирању радника школе и утврђен је ра-
според коришћења годишњег одмора радника школе.

1. јули – 20. август
Сви наставници школе користили су годишњи одмор.

Школска 1971/72. година

20. август 1971. године
Наставници су се вратили са годишњег одмора и почели 

су редовни рад.

21. август
Почело је полагање поправних испита.

24. август
Одржана је седница Савета школе на којој је поднесен 

извештај о финансијком пословнику у првих шест месеци и 
одлучено о набавци лабораторије за наставу страних језика.

27. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: припреме за почетак рада у новој 
школској години, подела предмета и одељења на наставнике 
и извршен је избор руководилаца стручних актива.

30. август
Почело је полагање завршног испита у јесењем року, који 

је трајао до 11. септембра.

1. септембар
Почео је упис ученика у нову школску годину, који је за-

вршен 2. септембра. У нову школску годину уписани су само 
III, IV и V разред – свега 173 ученика а од тога:

у III разред – 2 одељења са 62 ученика, IV разред – 2 оде-
љења са 51 учеником и V разред – три одељења са 60 ученика. 
И ове школске године није извршен упис ученика у I разред.

На почетку школске године започели су рад следећи рад-
ници школе:

1.  Драгослав Симић, проф[есор] – директор,
2.  Емилија Наумовић, проф[есор] географије
3.  Милослава Младеновић, проф[есор] немачког и енгле-

ског језика са ½ радног времена
4.  Петар Живковић, проф[есор] музичког васпитања са ½ 

радног времена
5.  Загорка Цветковић, проф[есор] српскохрватског језика
6.  Споменка Протић, проф[есор] српскохрватског језика
7.  Драгица Величковић, проф[есор] француског језика
8.  Живорад Стокић, проф[есор] руског језика
9.  Софија Ђуров, проф[есор] физике са ½ радног времена
10.  Милка Николић, проф[есор] физичког васпитања
11.  Љиљана Кнежевић, проф[есор] педагогије
12.  Милан Јелчић, проф[есор] биологије са ½ радног вре-

мена
13.  Богољуб Трифуновић, проф[есор] филозофије
14.  Војимир Николић, проф[есор] психологије
15.  Војин Зарупски, проф[есор] историје са ½ радног вре-

мена
16.  Миленко Матејић, наст[авник] математике
17.  Милица Чупић, рачуновођа,
18.  Боривоје Спасојевић, ВКВ машинбравар
19.  Мирослав Петровић, КВ столар
20.  Радивоје Живановић, КВ молер и ложач парних ко-

тлова
21.  Ђорђе Јелић, пом[оћни] службеник
22.  Миодраг Нејковић, пом[оћни] службеник
23.  Десанка Марјановић, пом[оћни] службеник
24.  Аница Спасојевић, пом[оћни] службеник
25.  Даница Живановић, пом[оћни] службеник

На почетку школске године раскинули су радни однос са 
школом:

1.  Вујо Кнежевић, проф[есор] педагогије отишао је у Бео-
град,

2.  Оливера Стојановић, проф[есор] српскохрватског је-
зика прешла је у Економски шк[олски] центар у Пожа-
ревцу,

3.  Божидар Стојановић, проф[есор] географије прешао 
је са по пола радног времена у Школу за КВ раднике и 
Пољопривредну школу у Пожаревцу



И
С

ТО
РИ

ЈСК
И

 А
РХ

И
В

 П
О

Ж
А

РЕВ
А

Ц

Ó×ÈÒÅŠÑÊÀ ØÊÎËÀ „ÂÅŠÊÎ ÄÓÃÎØÅÂÈЋ“ ÏÎÆÀÐÅÂÀÖ
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974.ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 1947-1974. 66

4.  Ружица Марковић, проф[есор] математике прешла је у 
Економски школски центар у Пожаревцу,

5.  Радмила Савић, проф[есор] математике прешла је у 
Гимназију у Пожаревцу,

6.  Мирјана Јелчић, проф[есор] хемије прешла је у Гимна-
зију у Пожаревцу,

7.  Надежда Пејчић, наст[авник] ликовног васпитања оти-
шла је у пензију.

Са по једном половином радног времена прешли су у 
друге школе: Војин Зарупски, проф[есор] историје - у По-
љопривредну школу, а Милослава Младеновић, проф [есор] 
енглеског и немачког језика, Петар Живковић, проф[есор] 
музике, Милан Јелчић, проф[есор] биологије прешли су у 
Гимназију у Пожаревцу.

Као спољни срадници у настави хонорарно су радили: 
Мирјана Јелчић, проф[есор] хемије; Божидар Стојано-
вић, проф[есор] техничког образовања; Пејчић Надежда, 
наст[авник] ликовног васпитања, Живорад Тасић, лекар 
– здравствено васпитање и Живорад Панић, наст[авник] 
предвојничке обуке.

6. септембар
Почела је редовна настава у новој школској години.

20. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разматра-
на следећа питања: извештај о раду школске 1970/71. године, 
програм рада школе у новој школској години и примљен је у 
радни однос Миленко Матејић, наставник математике.

30. септембар 
Изршен је систематски лекарски преглед свих радника 

школе.

1. октобар
Одржан је општи родитељски састанак на коме је под-

несен извештај о раду школе у протеклој школској години 
и поднесена информација о раду у новој школској години.

5. октобар
Одржана је седница Савета школе на којој су разматрана 

следећа питања: утврђена је листа архивског материјала са 
роковима чувања и решавана су нека персонална питања.

12. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: утврђен је предлог наше школе за 
Вукову награду, разматрани су захтеви других средњих шко-
ла из града да им се дозволи коришћење школске зграде ове 
школе и анализиране су појаве крађе ђачких ствари у школи.

14. октобар
Наставници су отпутовали на стручну екскузрију у СССР 

на којој су остали до 24. октобра.

17. новембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: утврђене цене за рад ментора на по-
словима педагошке праксе ученика, дисциплински преступи 
ученика и прихваћен је предлог Споразума о минималном 
личном дохотку.

24. новембар
Одржана је седница наставничког већа на којој су утвр-

ђене теме за домаће радове ученика на завршном испиту.

26. новембар
Завршен је први класификациони период и одржане су 

седнице одељенских већа.

1. децембар
Љиљана Кнежевић, проф[есор] педагогије раскинула је 

радни однос са школом због одласка у Београд.

22. децембар
Одржана је седница Радне заједнице и Савета школе на 

којој су разматрана следећа питања: повећање личних дохо-
дака радника школе, пружање помоћи Вијетнаму и извршен 
је избор комисије за попис инвентара.

Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-
матрана следећа питања: решавање молби ученика за до-
дељивање кредита и изабрани су испитни одбор и испитне 
комисије и утврђен распоред полагања завршног испита у 
јануарском року.

10. јануар 1972.
Почело је полагање завршног испита у јануарском испит-

ном року.
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15. јануар
Завршена је настава у првом полугођу и одржане су сед-

нице одељенских већа.

20. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је утвр-

ђен распоред послова на крају првог полугођа.

6. фебруар
Почела је редовна настава у другом полугођу.

16. фебруар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је извр-

шена анализа рада у првом полугођу.

25. фебруар
Одржана је седница Радне заједнице и Савета школе на 

којој су поднесени извештаји о попису инвентара и о расхо-
довању дотрајалог инвентара и усвојен је завршни рачун за 
1971. годину.

13. март
У организацији општинског руководства Савеза омлади-

не у свечаној сали говорио је ученицима наше школе Пера 
Симић председник Републичке конференције Савеза омла-
дине.

15. март
Професори Музичке академије у Београду приредили су 

за наше ученике у свачној сали школе концерт дела класика.

17. март
Републичка заједница образовања усвојила је одлуку о 

локацији педагошких академија у СР Србији, којом се не 
предвиђе оснивање ове школе у Пожаревцу.

Одржана је седница Савета школе на којој је поднесена 
информација о горњој одлуци Републичке заједнице.

4. април 
Рађен је пробни матурски писмени задатак из српскохр-

ватског језика.

15. април
Завршен је класификациони период и одржане су седни-

це одељенских већа.

18. април
Ученици и наставници учествовали су на свечном дочеку 

Штафете младости.
Почело је полагање стручних испита у пролећном испит-

ном року.

19. октобар
Одржана је седница Радне заједнице и Савета школе на 

којој је разматрана могућност завршавања школовања уче-
ника који су у овој школи започели своје школовање и из-
вршене су измене статута у томе што је, због смањења броја 
радника у школи, укинут Савет школе као орган управљања 
и његову функцију је преузела Радна заједница.

Одржана је седница Наставничког већа на којој је дого-
ворено о прослави Дана школе, утврђен је распоред педаго-
шке праксе ученика V разреда, изабрани су испитни одбор и 
испитне комисије и утврђен је распоред полагања завршног 
испита у јунском испитном року.

26. април
Одржан је општи родитељски састанак на коме су роди-

тељи упознати са свим могућностима за завршавање школо-
вања ученика ове школе. Јединствено су родитељи изразили 
жељу да сви ученици заврше школовање у овој школи.

30. април
Загорка Цветковић и Споменка Протић, професори срп-

скохрватског језика разрешене су дужности у овој школи 
због одласка на дужности директора двају основних школа 
у Пожаревцу.

5. мај 
Одржана је седница Наставничког већа на којој је подне-

сен извештај о успеху на крају класификационог периода.

5, 6. и 7. мај
Ученици IV и V разреда у оквиру предвојничке обуке 

имали су практичне вежбе.

8. мај
Одржана је седница Радне заједнице на којој су додеље-

не Спомен плакете школе, поднесен извештај о обрачуну 
финансијских средстава за 1972. годину, донесена одлука о 
исплати регреса за годишњи одмор радника и поднесен пре-
длог за измену правилника о расподели личних доходака.
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9. мај
Дан школе прослављен је организовањем једнодневних 

излета ученика и радника школе по маршрути: Пожаревац-
-Деспотовац, Ресавска пећина, Покајница, Пожаревац.

18-24. мај
Извршена је педагошка пракса ученика V разреда у ве-

жбаоници школе и другим основним школама у Пожаревцу.

24. мај
Завршена је настава за ученике V разреда и одржане су 

седнице одељенских већа.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је доне-

сена одлука о додељивању специјалних диплома и похвални-
ца и о награђивању најбољих ученика V разреда.

26. мај
Одржана је седница Радне заједнице на којој су прочи-

тали акт Скупштине општине и закључци Савета за образо-
вање са предлозима о даљем коришћењу зграде и инвентара 
Учитељске школе и донесена је одлука о извођењу радова на 
уређењу школског парка.

26. мај
Педагошка пракса ученика IV разреда организована је у 

вежбаоници школе 26. V и 3. VI 1972. године.
Организовано је свечано матурско вече матураната ове 

школске године на коме су учествовали и сви наставници 
школе.

9. јуни
Почело је полагање завршног испита у јунском испитном 

року.

15. јуни
Завршена је редовна настава, која је била продужена 

због епидемије вариоле, и одржане су седнице одељенских 
већа на којима је утврђен успех ученика.

Одржана је седница Наставничког већа на којој је доне-
сена одлука о похваљивању и награђивању ученика који су 
постигли најбољи успех.

Одржана је седница Радне заједнице на којој је усвојен 
предлог за увођење месног самодоприноса грађана и усво-
јен је уговор са гимназијом у Пожаревцу о заједничком ко-
ришћењу зграде и опреме Учитељске школе.

16. јуни
Ученици V разреда почели су полагања поправног испита.

20. јуни
Ученици IV разреда отишли су у Зеленику на летње лого-

ровање, где су остали до 5. јула.

24. јуни
Саопштен је успех кандидата на завршном испиту и из-

вршено је свечано уручивање диплома.

28. јуни
Одржана је седница Радне заједнице на којој је донесена 

одлука о преношењу непотребног инвентара другим школа-
ма, одлука о изради кабинета за наставу биологије и одлука 
о расписивању конкурса за избор директора, пошто четво-
рогодишњи мандат садашњег директора истиче 31. августа 
1972. године.

Одржана је седница Наставничког већа на којој је подне-
сен извештај о раду и успеху школе у овој школској години.

1. јули
Сви наставници користили су годишњи одмор од 1. јула 

до 20. августа, а остали радници одмор су користили по по-
себном распореду.

Школска 1972/73. година

21. август 1972.
Дошли су наставници са годишњег одмора и почели су 

редовни рад.
Почело је полагање поправног испита.

30. август
Почео је упис ученика у нову школску годину, који је за-

вршен 1. септембра ове године. У нову школску годину упи-
сани су само ученици IV и V разреда и то у IV разред – 51 и V 
разред 48 ученика. Свега 99 ученика. У оба разреда форми-
рана су по 2 одељења.

21. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: утврђивање распореда полагања по-
правног и завршног испита, упис ученика у нову школску го-
дину, организовање екскурзије на почетку школске године.
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28. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој је доне-

сена одлука о расписивању конкурса за пријем наставника 
на одређено време са смањеним бројем часова.

Одржана је седница Радне заједнице на коој је утврђена 
систематизација радних места и донесена одлука о купови-
ни инвентара.

1. септембар
У зграду ове школе пресељена је Гимназија из Пожарев-

ца. Учитељска школа и Гимназија у овој школској години 
заједнички ће организовати васпитно-образовни рад (једин-
ствени програм васпитно-образовног рада школе, јединсте-
ни рад Наставничког већа – јединствена организација рада 
и јединствен рад Школске конференције Савеза омладине). 
Записници са седнице Наставничког већа водиће се у Књи-
зи Записника наставничког већа Гимназије, а посебно ће у 
Књизи записника Учитељске школе водити само записници 
одвојеног Наставничког већа Учитељске школе када за то 
постоје разлози.

1. септембар
На почетку школске године започели су рад следећи рад-

ници:
1.  Драгослав Симић, директор школе
2.  Младеновић Милослава, проф[есор] енеглеског са ½ 

радног времена
3.  Живковић Петар, проф[есор] музике са ½ радног вре-

мена
4.  Николић Војимир, проф[есор] психологије
5.  Зарупски Војин, проф[есор] историје са ½ радног вре-

мена
6.  Трифуновић Богољуб, проф[есор] филозофије
7.  Матејић Миленко, наст[авник] математике
8.  Милица Чупић, рачуновођа
9.  Спасојевић Радивоје, ВК машинбравар
10.  Петровић Мирослав, КВ столар
11.  Живановић Радивоје, ВК машинбравар
12.  Спасојевић Аница, пом[оћни] службеник
13.  Марјановић Десанка, пом[оћни] службеник
14.  Нејковић Миодраг, пом[оћни] службеник – ложач
15.  Николић Миланка, проф[есор] физичког васпитања

На почетку школске године раскинули су радни однос са 
школом од 1. IX 1972. године:

1.  Живорад Стокић, проф[есор] руског због одласка на 
дужност директора Привредно-економског школског 
центра у Пожаревцу

2.  Софија Ђуров, проф[есор] физике због преласка за 
професора Гимназије у Пожаревцу

3.  Милан Јелчић, проф[есор] биологије због преласка за 
професора привредно-економског школског центра 
у Пожаревцу са ½ радног времена, јер је са ½ радног 
времена већ засновао радни однос са Гимназијом у По-
жаревцу

4.  Емилија Наумовић, проф[есор] географије због одла-
ска у пензију.

Као спољни сарадници хонорарно су радили следећи на-
ставници: 

1.  Стојановић Оливера, проф[есор] српскохрватског јези-
ка

2.  Радоњић Радмила, проф[есор] педагогије
3.  Анђелковић Мирјана, апсолвент педагогије
4.  Антић Милорад, проф[есор] педагогије
5.  Винуловић Урош, проф[есор] педагогије
6.  Радовановић Радомир, проф[есор] педагогије
7.  Медурић Милана, проф[есор] географије
8.  Устенко Петар, проф[есор] руског језика
9.  Јелчић Милан, проф[есор] биологије
10.  Арсић Мирослав, проф[есор] ликовног васпитања
11.  Васић Слободан, наст[авник] техничког образовања
12.  Божидар Стојановић, проф[есор] техничког образо-

вања
13.  Панић Живорад, наст[авник] одбране и заштите

4. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

решени дужности наставници који су отишли из школе, 
извршен је избор нових наставника – сталних сарадника и 
поднесен извештај о успеху са поправног испита.

4. септембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој се пред-

ставницима друштвене заједнице на којој је за директора 
школе поново изабран досадашњи директор ове школе Дра-
гослав Симић, професор педагогије и дата је сагласност да 
он истовремено буде и директор Гимназије у Пожаревцу. На 
овој седници поднесена је информација да је Општинска за-
једница у Пожаревцу доделила овој школи Плакету као при-
знање за постигнуте резултате у васпитно-образовном раду.
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 6. септембар
 Почела је редовна настава у новој школској години

9. септембар
 Свршеним ученицима ове школе који су у јесењем року 

положили завршни испит подељене су дипломе.

11. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су размо-

трена следећа питања: концепција планирања рада одељен-
ских већа и разредних старешина и организациона питања 
наставе.

25. септембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој су дати пре-

длози за додељивање Октобарске награде и извршене су из-
мене Правилника о расподели личних доходака.

28. септембар
 Одржана је седница Наставничког већа у проширеном са-
ставу са представницима друштвене зајединице и ученич-
ким – омладинским руководиоцима на којој је усвојен годи-
шњи програм васпитно-образовног рада за школску 1971/72. 
годину и извештај о изведеним наставним екскурзијама.

13. октобар
 Одржана је седница Наставничког већа на којој је извр-

шена подела задужења на наставнике на основу годишњег 
програма рада школе

16. октобар
Нејковић Миодраг, ложач парних котлова и помоћни слу-

жбеник школе раскинуо је радни однос и прешао на рад у 
предузеће – Ауто-Шумадија у Пожаревцу.

Почело је полагање стручног испита.
Одржане су седнице одељенских већа IV и V разреда на 

којима су ови стручни органи донели годишње програме 
рада.

24. октобар
У школи је отворена изложба фотографија у оквиру про-

славе Дана ОУН.79

79 Организација уједињених нација.

1. новембар
Мајор М. Симоновић је одржао за ученике предавање о 

концепцији општенародне одбране.
Београдски музички ансамбл „Промузика“ приредио је у 

школи концерт за ученике.

3. новембар
Одржана је седница Наставничког већа у проширеном 

саставу са ученицима – представницима одељенских зајед-
ница и омладинским руководством на којој је разматрано 
питање васпитног и идејног рада са ученицима.

6. новембар
У школи је отворена изложба посвећена октобарској ре-

волуцији.

7. новембар
Др Миомир Бранковић одржао је ученицима предавање о 

штетном деловању пушења.
 Одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен 
програм културне и јавне делатности школе, утврђен распо-
ред рада секција слободних ученичких активности и науч-
них група и извршена анализа неких појава непоштовања 
кућног реда.

9. новембар
Одржана је седница Радне заједница на којој је поднесен 

извештај о деветомесечном финансијском пословању.

13. новембар
Др М[иомир] Бранковић одржао је за ученике предавање 

о штетном деловању алкохола.

14. новембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су усво-

јене теме за домаће радове ученика на завршном испиту.

15. новембар
Ученици и радници школе учествовали су у акцији добро-

вољног давања крви.

20. новембар
Др М[иомир] Бранковић одржао је за ученике предавање 

о наркоманији.
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22. новембар
У школи је одржан јавни час у оквиру прославе I заседа-

ња АВНОЈ-а.

25. новембар
Др Стеван Безданов, директор Института за истражи-

вање и развој образовања одржао је за просветне раднике 
пожаревачког краја предавање на тему – Где смо и куда иде-
мо у образовању. Предавању су присуствовали и ученици V 
разреда и наставници ове школе.

Одржана је седница одељенских већа на којој је утврђен 
успех на I класификационом периоду.

4. децембар
Живојин Ђокић, професор Гимназије одржао је за уче-

нике предавање на тему – Лењин о задацима младих.

5. децембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој су разма-

трана следећа питања: избор комисија за попис инвентара, 
примена Посебног друштвеног договора о расподели дохот-
ка и личних доходака и избор једног члана Скупштине Оп-
штинске КПЗ.80

7. децембар
Одржана је годишња изборна конференција Школске 

конференције Савеза омладине на којој је одлучено да се 
формира јединствена омладинска организација Гимназије и 
Учитељске школе.

16. децембар
Музички ансамбл Гарнизона ЈНА у Пожаревцу свирао је 

игранку у сали школе за ученике и војнике.

18. децембар
Д[рагољуб] Васев, професор Гимназије одржао је за уче-

нике предавање о коришћењу слободног времена.

19. децембар
У касарни „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу приређен је 

сусрет наших ученика и војника.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је подне-

сен извештај о успеху школе у I тромесечју и разматран је 
Нацрт закона о средњем образовању.

80 Културно-просветне заједнице.

21. децембар
Одржана је свечана академија у част Дома ЈНА.

28. децембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој су разма-

тране молбе радника школе за решавање стамбених питања.

4. јануар 1973. 
Одржана је седница Наставничког већа на којој је раз-

матран материјал Међуопштинског просветно-педагошког 
завода у Пожаревцу о модернизацији наставе.

15. јануар
Завршена је настава у I полугођу и одржане су седнице 

одељенских већа.

16. јанура
Одржана је седница Наставничког већа на којој је одлу-

чено о похваљивању ученика – појединаца и одељења за 
успех у I полугођу и о васпитно-дисциплинским мерама и 
утврђен је распоред послова наставника на крају I полугођа.

17. јануар
Ученицима су подељене књижице и саопштен је полуго-

дишњи успех.

18. и 19. јануар
За просветне раднике чланове СК81 и остале просветне 

раднике који предају предмете друштвених наука у Пожа-
ревцу је одржан семинар о марксистичком образовању.

1. и 2. фебруар
В[ојин] Зарупски, професор историје био је у Београду 

на стручном семинару.

3. фебруар
Почело је полагање завршног испита у јануарском испит-

ном року.

6. фебруар
Почела је настава у II полугођу.

81 Савеза комуниста.
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13. фебруар
Одржана је седница Наставничког већа у проширеном 

саставу са представницима ученика и представницима дру-
штвене заједнице у Радној заједници школе на којој је под-
несен извештај о раду у I полугођу.

17. фебруар
Одржана је седница Радне заједнице на којој су разма-

трана следећа питања: извештај комисије о попису инвента-
ра и завршни рачун за 1973. годину, структура четрдесеточа-
совне радне недеље наставника и давање новчаног прилога 
за градњу Спомен дома у Кумровцу.

21. фебруар
Одржан је општи родитељски састанак на коме је подне-

сен извештај о успеху школе у I полугођу.

27. фебруар
 Др Ранко Јаковљевић, директор Центра за наставни филм 

у Београду одржао је за наставнике предавање о савременој 
технологији и организовању и примени АВ82 средстава.

3. март
Драган Јовановић, васпитач КПД83 у Забели одржао је 

ученицима предавање о малолетничкој деликвенцији.

6. март 
У част прославе Дана жена у школи је изведен пригодан 

рецитал.

9-11. март
В[ојин] Зарупски, професор историје био је на семина-

ру о идејно-васпитном садржају наставе друштвених наука, 
који је организовао факултет политичких наука у Београду.

13. март
Одржана је прва седница новоизабраног Савета родите-

ља школе, који је изабран као заједнички орган Учитељске 
школе и Гимназије за председника јее изабран инжењер 
Живојин Лиловић.

82 Аудио-визуелних.
83 Казнено-поправни дом.

15. март
Одржана је седница Наставничког већа у проширеном 

саставу са представницима ученика на којој су разматрана 
следећа питања: Марксистичко образовање и друштвено-
-политичко васпитање ученика и наставника, култура и јав-
на делатност школе и организовање забавног живота учени-
ка у школи.

16-18. март
Богољуб Трифуновић, проф. филозофије био је у Београ-

ду на семинару о идејно-васпитном садржају наставе дру-
штвених наука. Семинар је организовао Факултет друштве-
них наука у Београду.

19. март
Радиша Ранковић, дипл. економиста говорио је ученици-

ма о монетарној кризи у свету.

22. март
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: рад Савета родитеља школе, спрово-
ђење Правилника о кућном реду и организовање пролећног 
кроса ученика.

27. март
Одржана је седница Савета родитеља школе на којој је 

разматран рад одељенских савета родитеља.

2. април
В[ојин] Зарупски, проф. историје одржао је за ученике 

предавање о религији и видовима њеног испољавања

9. април
Завршено је тромесечје и одржане су седнице Одељен-

ских већа.

10. април
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: припреме за учешће школе на фести-
валу младости и оптерећеност ученика.

11. април
Драгослав Симић, директор школе одржао је за ђачке ро-

дитеље предавање о томе како родитељи могу помоћи својој 
деци у учењу.
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22. април
Одржана је музичко литерарна приредба на Фестивалу 

младости, чији су програм заједнички припремали ученици 
Учитељске школе и Гимназије.

23. април
Ученици и наставници учествовали су на дочеку Штафе-

те младости, а 24. IV учествовали су у њеном испраћају.

5. мај
Сви ученици учествовали су на пролећном кросу који је 

организован у Заови.

6. мај 
Ученици V разреда радили су пробни матурски задатак из 

српскохрватског језика.

9. мај
Дан школе прослављен је организовањем једнодневних 

излета за све ученике и раднике школе.

16. мај
Иван Калцина,84 сарајевски гитариста приредио је у шко-

ли концерт дела композитора који су компоновали за гитару.

20. мај
У школи је отворена изложба фотографија о учешћу мла-

дих на радним акцијама.

21. мај
Завршена је настава за ученике V разреда и одржане су 

седнице одељенских већа.
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трани дисциплински преступи ученика, донесене одлуке о 
додељивању специјалних диплома, похвалница и награђива-
њу најбољих ученика V разреда, извршен је избор испитног 
одбора и испитних комисија и утврђен је распоред полагања 
завршног испита.

23. мај
Организовано је матурско вече ученика на коме су уче-

ствовали и наставници школе.

84  Рођен у Сарајеву 1940. године. Дипломирао је архитектуру, 
стварао као музичар и сликар. Један од познатих гитариста у 
бившој Југославији.

24. мај
Ученицима V разреда извршена је подела сведочанстава 

и саопштен је успех који су постигли у завршном разреду.

4. јуни
Почело је полагање завршног испита, који је завршен 23. 

јуна.

12. јуни
Завршена је настава у II полугођу за ученике IV разреда и 

одржане су седнице одељенских већа.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је одлу-

чено о похваљивању и награђивању ученика који су пости-
гли најбољи успех и утврђен распоред послова наставника 
до почетка нове школске године.

22. јуни
Почело је полагање поправног испита који се у јунском 

року организује за ученике завршног разреда.

25. јуни
Одржана је седница Испитног одобра на којој је утврђен 

општи успех кандидата који су полагали завршни испит у 
јунском року.

26. јуни
Саопштен је успех који су ученици постигли на завр-

шном испиту и ивзршена је подела диплома.
Одржана је седница Радне заједнице на којој су разма-

трана следећа питања: формирање друштвене контроле у 
школи, спровођење друштвеног договора о расподели до-
хотка и личних доходака у школи, доношење одлуке о набав-
ци наставних средстава и разматрање захтева сиромашних 
ученика за додељивање социјалне помоћи.

30. јуни
Одржана је седница Наставничког већа на којој је под-

несен извештај о успеху школе у настави у овој школској 
години и успеху на завршном испиту у јунском испитном 
року и утврђен је распоред коришћења годишњих одмора 
наставника.

1. јули
Сви наставници били су на годишњем одмору од 1. јула 

до 20. августа.
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13-18. август
Извршено је пријављивање ученика за полагање поправ-

ног и завршног испита.

20. август
 Сви наставници јавили су се на дужност и почело је по-

лагање поправног испита.

21. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој је доне-

сена одлука о расписивању конкурса за наставнике са непу-
ним радним временом.

23-28. август
Обављено је полагање завршног испита у јесењем испит-

ном року.

27. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: организовање наставе по сменама, 
припреме за поделу предмета за наставнике и набавка уџбе-
ника за ученике.

Попис инвентара школе извршен је 27. и 28. августа.

30. и 31. август
Извршен је упис ученика у нову школску годину.

31. август
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: материјал Педагошког завода о про-
грамирању рада школе и усавршавању рада стручних органа 
и извршена је подела предмета и одељења на наставнике.

31. август
Одржана је седница Радне заједнице на којој је извршен 

избог наставника који ће радити у новој школској години: 
Матејић Миленко, апсолвент ПМФ са целим радним време-
ном на одређено време до краја школске године, Радмила 
Радоњић, проф[есор] педагогије – за 4 часа методике позна-
вања природе и друштва и познавања друштва, Васев Драго-
љуб, проф[есор] педагогије – за 4 часа педагогије, Милорад 
Антић, проф[есор] педагогије – за 6 часова методике срп-
скохватског језика, Љиљана Јовановић, проф[есор] францу-
ског језика – за 2 часа француског језика, Петар Устенко, 
проф[есор] руског језика – за 2 часа руског језика, Оливера 
Стојановић, проф[есор] српскохрватског језика – за 4 часа 

српскохрватског језика, Божидар Стојановић, проф[есор] – 
за 4 часа методике општетехничког образовања, Мирослав 
Арсић, проф[есор] академски сликар – за 4 часа методике 
ликовног васпитања, Милан Јелчић, проф[есор] биологије – 
за 2 часа методике познавања природе и Томић Живорад, 
наставник - за 4 часа одбране и заштите.

Школска 1973/74. година

1. и 2. септембра 1973.
Извршен је упис ученика у нову школску годину. Ове по-

следње школске године рада Учитељске школе у Пожаревцу 
уписан је само пети разред са два одељења – свега 50 уче-
ника.

5. септембар
Почела је редовна настава. Рад ове школске године по-

чео је под најтежим условима – из школе је отишао велики 
број сталних наставника, као спољни сарадници изабрани су 
неки наставници који су без икаквог искуства у раду у овој 
врсти школе.

И материјални услови рада школе ове школске године 
били су врло лоши. Настава је изведена често у неодговара-
јућим просторијама, а наставна средства била су мање до-
ступна јер су њима руковали наставници Гимназије.

Ове школске године, као и претходне, планирана [је] је-
динствена организација васпитно-образовног рада Учитељ-
ске школе и Гимназије, која од прошле школске године ради 
у згради Учитељске школе.

На почетку школске године остали су у школи да раде 
следећи наставници:

1.  Драгослав Симић, проф[есор] – директор школе
2.  Трифуновић Богољуб, проф[есор] филозофије
3.  Николић Војимир, проф[есор] психологије
4.  Зарупски Војин, проф[есор] историје
5.  Живковић Петар, проф[есор] музичког васпитања
6.  Николић Милка, проф[есор] физичког васпитања
7.  Матејић Миленко, апсолвент математике на ПМФ
  
  Остали радници школе:
1.  Чупић Милица, административно-фин[ансијски] слу-

жбеник
2.  Спасојевић Радивоје, VKV машинбравар
3.  Петровић Мирослав, KV столар
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4.  Живановић Радивоје, KV молер и ложач
5.  Марјановић Десанка, пом[оћни] службеник
6.  Спасојевић Аница, пом[оћни] службеник

  Спољни сарадници, који нису у сталном радном односу 
у школи:

1.  Милорад Антић, проф[есор] педагогије
2.  Радмила Радоњић, проф[есор] педагогије
3.  Драгољуб Васев, проф[есор] педагогије
4.  Љиљана Јовановић, проф[есор] француског језика
5.  Петар Устенко, проф[есор] руског језика
6.  Мирослав Арсић, проф[есор] – академски сликар
7.  Милан Јелчић, проф[есор] биологије
8.  Живорад Томић, наст[авник] одбране и заштите

7. септембар 
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: програмирање рада школе, оганизо-
вање наставних екскурзија за ученике, извештај о успеху на 
поправном испиту, извештај о набавци књига за ученике и 
распоред полагања завршног испита у јесењем року.

12. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су утвр-

ђени оријентациони задаци за изграду годишњег програма 
рада школе.

13. септембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој је поднесен 

извештај о финансијском пословању.

18. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је било 

речи о припремама за извођење екскрузије са ученицима и о 
предузимању мера за заштиту од епидемије колере.

20. септембар
Одржана је седница Радне заједнце са представнцима 

ученика и Савета родитеља на којој је размотрен и усвојен 
извештај о раду школе у прошлој школској години.

20-24. септембар
Изведена је наставна екскурзија која је имала следећи 

правац: Пожаревац, Ниш, Охрид, Скопље, Т[итов] Велес, 
Прилеп, Битољ, Св[ети] Наум, Отешево, Струга и Пожаре-
вац.

24. септембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су разма-

трана следећа питања: задаци школе на спровођењу Резолу-
ције III конференције СКЈ и извештај о набавци књига.

25. септембар 
Одржана је седница Наставничког већа на којој су, за-

једно са представницима ученика и Савета родитеља, раз-
матрани и усвојени: Годишњи програм васпитно-образовног 
рада школе, План рада Наставничког већа и план рада ди-
ректора школе.

11. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је потвр-

ђено задуживање наставника у оквиру 42-часовне радне не-
деље и поднесен извештај о изведеним екскурзијама.

14. октобар
Ученици су били на акцији брања кукуруза на имању „Во-

ћекомбината“ у Пожаревцу.

15. октобар
Ученици су присуствовали полагању венаца на спомени-

ке у Спомен парку на Чачалици.

26. октобар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су утвр-

ђене теме за домаћи рад на завршном испиту и разматрано 
питање организовања игранки за ученике у школској сали.

15. новембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је раз-

матрано питање организовања прославе 30-годишњице од 
оснивања АВНОЈ-а.

23. новембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: Извештај просветне инспекције 
о додељивању специјалних диплома ученицима за изузетан 
успех, планирање наставног рада и припремање наставника 
за часове и послови у вези са завршавањем I класификаци-
оног периода.

28. новембар
Одржане су седнице одељенских већа на којима је утвр-

ђен успех ученика на крају првог класификационог периода.
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7. новембар
Одржан је јавни час посвећен револуционару Благоју 

Паровићу.

24. новембар
Ученици су колективно гледали филм „Сутјеска“.

27. новембар
Одржана је у школи свечана академија у част Дана Репу-

блике.

5. децембар
Одржана је седница Радне заједнице школе на којој је из-

вршено конституисање школе као Организације удруженог 
рада и донесена одлука о њеном упису у регистар код Окру-
жног привредног суда у Пожаревцу.

19. децембар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је разма-

тран извештај о успеху на крају I клас[ификационог] перио-
да, извршена је критичка анализа распореда часова и дого-
ворено о прослави Дана Армије и организовању дочека Нове 
године за ученике.

25. децембар
Одржана је седница Радне заједнице на којој је усвојен 

нови Статут школе и Самоуправни споразум о одређивању 
међусобних односа радника у удруженом раду.

1. и 2. јануар 1974.
Школа није радила због новогодишњих празника. За уче-

нике организован је дочек Нове године у свечаној сали шко-
ле уз пригодан програм.

14. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: Упутство за спровођење мера за 
заштиту од колере, осигурање ученика и договор [о] посло-
вима на крају I полугођа.

16. јануар
Завршена је настава у I полугођу и одржане седнице оде-

љенских већа на којима је утврђен успех ученика.

12. јануар
Одржана је седница Радне заједнице на којој је поднесен 

извештај о финансијском пословању у 1973. години и одлу-
чено о приступању школе Титовом фонду.

17. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој је одлу-

чено о изрицању васпитно-дисциплинских мера ученицима 
и о похваљивању ученика на крају I полугођа.

Од 17. јануара до 4. фебруара
Зимски полугодишњи распуст ученика.

24. јануар
Одржана је седница Радне заједнице школе на којој је 

разматрана жалба Ђорђевић Славице ученице V2 на одлуку 
Наставничког већа о њеном искључењу из школе.

26. јануар
Одржана је седница Наставничког већа на којој су раз-

матрана следећа питања: политизација цркве и задаци Са-
веза комуниста у васпитно-образовним установама, успех 
у настави на крају I полугођа и прослава 50. годишњице од 
смрти В. И. Лењина.

4. фебруар
Почела је настава у II полугођу.

6. март
Одржана је седница Радне заједнице на којој је одлучено 

да директор школе због преласка на рад у ППЗ85 у Смедереву 
за саветника разредне наставе, остане у школи са ½ радног 
времена на дужности директора школе до њеног укидања и 
разматране су молбе радника за додељивање стамбених кре-
дита.

9. март
Организовано је другарско вече поводом прославе Дана 

жена, на којој је приређен и испраћај чановима колектива, 
који су престали да раде у школи.

30. март
Одржана је седница Наставничког већа на којој је разма-

тран успех на крају класификационог периода II полугођа.

85 Просветно-педагошки завод.
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6. април
Одржана је седница Наставничког већа на којој је извр-

шена анализа реализације наставног плана и програма, ор-
ганизације предагошке праксе и извршен је избор Испитног 
одбора и испитних комисија за полагање завршног испита.

22. 23. и 24. априла
Организовано је гађање – практична настава из одбране 

и заштите.

27. април
Одржана је седница Радне заједнице на којој је договоре-

но о прослави Дана школе, поднесен извештај о неким про-
блемима у вези са купљеним становима за раднике школе и 
разматрано учешће ове школе у материјалним трошковима 
за одржавање школске зграде.

1. и 2. мај
Због прославе празника рада, школа није радила.

12. мај
У оквиру прославе Дана школе за ученике и раднике шко-

ле организован је једнодневни излет до Стражилова, Новог 
Сада и Иришког Венца.

13. до 19. маја
Организована је једнонедељна педагошка пракса ученика.

13. мај
Одржана је седница Радне заједнице на којој је одлуче-

но о исплати отпремнине радницима школе који још нису 
обезбедили друго радно место, о исплати менторског до-
датка Основној школи „В[ељко] Дугошевић“ у Пожаревцу, о 
куповини једне слике сликара Мирослава Арсића, о начину 
исплате дела цене за купљене столове по анексу уговора и 
разматрано је питање преношења школске зграде и опреме 
Гимназији „Ј[ован] Шербановић“ у Пожаревцу.

20. мај
Одржане су седнице одељенских већа на којима су утврђе-

не годишње оцене и општи успех ученика и оцене из владања.

20. мај
Одржана је седница Наставничког већа на којој су утвр-

ђене оцене из владања ученика којима су изрицане казне 
укора Наставничког већа, одлучено о додељивању награда, 

похвалница и специјалних диплома ученицима, утврђен ра-
според полагања поправног и завршног испита и договрено 
о изради годишњег извештаја.

21 – 25. маја
Пријављивање ученика за полагање поправног и завр-

шног испита.

27. мај
Обављено је полагање поправног испита.

10. јун
Почело је полагање завршног испита по следећем распо-

реду: 10. VI - одбрана домаћег рада за одличне ученике, 11. 
VI – писмени задатак из српскохрватског језика, 12. VI – пи-
смени задатак из математике, 13, 14. и 15. VI – усмени испит 
из педагогије и психологије, 16, 17. и 18. VI – одбрана домаћег 
рада, 19, 20, 21. и 22. VI – усмени испит из математике са ме-
тодиком и српскохрватског језика са методиком.

24. јун
Одржана је седница Испитног одбора на којој је утврђен 

општи успех кандидата који су полагали завршни испит.

28. јун
Саопштен је успех на завршном испиту и подељене су 

дипломе.

28. јун
Одржана је седница Радне заједнице на којој је разматран 

извештај о финансијском стању школе, извештај о преноше-
њу основних средстава Гимназији и захтев Историјског ар-
хива у Пожаревцу.

12. јули
Одржана је седница Радне заједнице на којој је одлу-

чено о преношењу школске библиотеке и обавезе отплате 
кредита за школску зграду Гимназији у Пожаревцу, решене 
су молбе радника школе за додељивање стамбених кредита, 
утврђен је распоред коришћења годишњих одмора радника 
и разрешен је дужности Радивоје Живановић, КВ молер и 
ложач школе.

16. до 19. августа
Пријављивање за полагање поправног и завршног испита 

у јесењем року.
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20. август
Почело је полагање завршног испита.

28. август
Одржана је седница Испитног одбора на којој је утврђен 

општи успех кандидата који су полагали завршни испти.

28. август
Одржана је последња седница Наставничког већа на којој 

је извршена анализа успеха у протеклој школској години.

28. август
Одржана је последња седница Радне заједнице школе 

на којој [је] поднесен извештај о финансијском пословању 

школе и договорено о раду на спровођењу поступка редовне 
ликвидације школе.

31. август
Учитељска школа „Вељко Дугошевић“ у Пожаревцу, на 

основу решења Скупштине општине Пожаревац, престала 
је са радом. После доношења Закона о педагошким акаде-
мијама укинуте су све учитељске школе у СР Србији, а у По-
жаревцу није предвиђено формирање педагошке академије.

Поступак редовне ликвидације школе спровешће Окру-
жни привредни суд у Пожаревцу, а документацију школе 
преузеће на чување Историјски архив у Пожаревцу.
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