
Овако је почело... 

 

Основна школа у Власу отворена је школске 1940/41.године. Пре тога ова деца су ишла у 

школу у Градњи. Изграђена је учешћем грађана неколико суседних села. Први учитељ био 

је Милошевић Живојин из Градње. За време окупације школа није радила. У школској 

згради били су магацини окупатора, тако да је зграда била прилично пропала. После 

ослобођења извршене су оправке и адаптације зграде и школа почела са радом 

1945.године. За првог учитеља после ослобођења постављен је Светислав, а касније и 

Радмила Митић. Школске 1946/47.године дошли су за учитеље Илић Сретен из Рождаца и 

Ирена Ђорђевић из Светозарева. Број учитеља је био прилично велики, јер су све до 

1949.године у ову школу долазила и деца из Ушевца. Тако је школске 1946/47.године било 

105 ученика даље од 1949. до 1955.године били су следећи учитељи и  то: Станковић 

Зарије из Власа, Ивановић Катарина из Врања, Игњатовић Љиљана, Ђурић Ђорђе, Ћосић 

Радмила. 1955.године, ова школа је спојена са непотпуном гимназијом у Власу која 

постоји од 1948.године. Од ове школске године носи назив Осмогодишња школа. 

Непотпуна гимназија у Власу отворена је школске 1948/49.године. У почетку су наставу у 

овој школи изводили учитељи из Градње и Власа и то: Милошевић Живојин, Илић Бора и 

Илић СретенУ току поменуте  школске године дошли су стални наставници ове школе и 

то: Лазаревић Велимир за директора, Ковачевић Љубимир и  Станковић Емилија за 

наставнике. Те тј. Прве школске године било је једно одељење I и једно II разреда са 

укупно у I разреду 90 ученика, а у  II 25. Касније се број ученика још повећао тако да је 

већ наредне школске  године било 2 одељења I, два II и једно III разреда са укупно 

206ученика. 

Ова школа је имала од оснивања до закључно са школском 1951/52.годином три разреда 

са ЖПИ. Од школске 1952/53. до 1954/55.године имала је četri разреда ЖПИ. Године 1955. 

спојена је са самосталном основном школом у Власу и добила назив Осмогодишња школа. 

У том времену имала је укупно девет одељења. 1957.године по изласку закона о 

проширивању надлежности осмогодишња школа и захватањем деце обавезним 

осмогодишњим школовањем на даљину до 6 км. Њој је припојено још 8 основних школа и 

то: Големо Село, Градња, Крушева Глава, Стрешак, Смиљевић, Станце, Добрејанце и 

Ушевце. На раду у непотпуној гимназији и Осмогодишњој школи, код матичне школе, 

били су следећи наставници: Недељковић, Игњатовић Марко, Симоновић Јелена, 

Николић Добринка, Додић Ђорђе, Илић Станислав, ЈазиковићМиодраг, Костић Драгомир, 

Станковић Зарије, Стошић Драгутин, Тасев Васил и многи други. Тако је укупно до 



1948.године до данас укупно радило у овој  школи 45 наставника, а сада укупно код 

матичне школе 17. 

Управитељи школе били су: од 1948-1954. Лазаревић Велимир, од1954-1958. Костић 

Драгомир, од 1958-1963. Станковић Зарије и од 1964. Станковић Боривоје. 

 


