
„Школа има поглавито две цељи при образовању у детета (од детета је почетак): да га образује 

као човека, тј. да му образује карактер, да га спреми као свесна, поштена, енергична и добра 

човека за друштво и друго, да му саопшти сва позитивна знања, која школа може да му да“.

Светозар Марковић

ЖИКА МЛАДЕНОВИЋ, ДИРЕКТОР

ХОД  УТАБАНИМ СТАЗАМА

     Далеко од градске буке у мирном насељу неуморно већ 3 деценије осветљава путеве 

знања, дочекује, образује и испраћа ђаке - моја школа „Светозар Марковић“. Упознајући 

себе, своју индивидуалност и оригиналност, у времену измештених вредности, 

једноличности – знање је једини и најлепши начин за борбу са тешким временима.

     Када сам први пут ушао у ову школу задивила ме је њена уређеност, изложени радови 

ученика, насмејана лица наставника. Врло брзо сам се уклопио. Толерантан однос 

наставника и ђака, њихова узајамна креативност до данас су остали заштитни знак ове 

школе.  Никад нисам помислио да ћу бити ближи школи него што сам тада био. Сада, 

када обављам непопуларну и тешку дужност руководиоца образовно-васпитне установе, 

Пета школа је постала део мене и мог живота.  Живим и дишем њеним ритмом, понекад 

се разумно питам - шта ми све ово треба. 

   Ипак, најсрећнији сам кад се нешто добро деси, допринесемо квалитету наставе, 

добијемо донацију, ученици освоје награде, организујемо хуманитарне акције, 

испратимо успешну генерацију…

      Свакој новој генерацији крчимо пут ка успеху, већ 30 година уходаним стазама знања.
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 Жика Младеновић је рођен у 

Буштрању (Општина Прешево) 21. 

фебруара 1950. Основну школу  је 

завршио  у  родном  месту  и 

Биљачи, а Гимназију у Прешеву. 

Дипломирао је  у Скопљу, на 

Филолошком факултету - група 

историја књижевности народа 

СФРЈ и српски језик. Радни век 

започиње 1977. године у Бујановцу 

- радио је у Основној школи 

„Бранко Радичевић“, затим у 

Гимназији „Сезаи Сурои“, па у 

Машинско-електротехничкој 

школи „Михајло Пупин“.  У  

врањску Основну школу „Светозар 

Марковић“ долази 2000. године, а 

од 2006. је на њеном челу.
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