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Т е ж и м о  да се код ученика развија активан однос 
према знању, повезивању различитих предмета и 
садржаја, да се стимулише критички и стваралачки дух, 
да се истичу високе моралне, научне и опште 
цивилизацијске вредности.

В е р у ј е м о  да васпитање и образовање имају 
смисла само као снаге које руше границе и стварају 
путеве зближавања научне мисли,  ангажују 
способности младих и уче их размишљању, креирању и 
решавању проблема.

К О Н К У Р С 

Средња школа у Варварину
расписује

за упис ученика у први разред
за школску 2013/2014. годину

1) Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА

Образовни профил: 
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

2) Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА
МЕТАЛА

Образовни профили:
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА

КОМЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
АУТОМЕХАНИЧАР

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
БРАВАР

3) Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ 
И ГРАФИЧАРСТВО
Образовни профил:

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4) ГИМНАЗИЈА
Смер: природно-математички

ул. Светог Саве бр. 6
37260 Варварин

Тел. 037 / 788 - 369
sskolavarvarin@gmail.com
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ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ

У нашој школи настава се одвија у пријатном 
амбијенту, кабинетима опремљеним најновијим 
технологијама, климатизованим учионицама, а за 
време одмора ученици се опуштају уз своју 
омиљену музику са школског разгласа.
Најновије информације из школског живота, 
активности и достигнућа наших ученика могу се 
видети на школском сајту (www.ssv.edu.rs), који је 
повезан и са популарним друштвеним мрежама.



МИ ОБРАЗОВАЊЕ 
СХВАТАМО ОЗБИЉНО

·  Екскурзије, излети
·  Спортска такмичења
·  Културне манифестације

С Р Е Д Њ А  Ш К О Л А  В А Р В А Р И Н

школама и факултетима.школама и факултетима.

ашински техничар за компјутерско конструисањеМ  
је једно од најатрактивнијих и најтраженијих 

занимања данашњице, у потпуности прилагођено 
савременим токовима науке, технике и свету 
рачунара. Машински техничар је техничар 
будућности, неопходан будућој преструктуираној 
тржишној привреди, где ће ниво знања и приватан 
бизнис доћи до пуног изражаја. Зато је разумљиво да 
је у свим средњим школама огромно интересовање 
ученика за упис у овај образовни профил. После 
завршеног четворогодишњег школовања може се 
наставити са студирањем на скоро свим вишим 
школама и факултетима.

ехничар за заштиту животне срединеТехничар за заштиту животне срединеТ   је образовни је образовни 

ресурса.ресурса.

Могућности за наставак школовања су такође велике.Могућности за наставак школовања су такође велике.

ехничар за заштиту животне срединеТ  је образовни 
профил који пружа знања о основним еколошким 

питањима савременог друштва, развија критички став 
према растућој деградацији животне средине и указује 
на неопходност рационалног коришћења природних 
ресурса.
У савременом свету где европске и светске организације 
раде на очувању и заштити животне средине, ученици 
који буду завршили овај смер имају велике шансе за 
проналажење посла након завршене средње школе и то 
при еколошким и њима сличним организацијама. 
Могућности за наставак школовања су такође велике.

могућности за даље школовање и запослење.могућности за даље школовање и запослење.

знања и развија општа култура.знања и развија општа култура.

предузетништвом.предузетништвом.

друштвеног смера.друштвеног смера.

кономски техничарЕ  је изузетно атрактивно 
занимање, које пружа ученицима изузетне 

могућности за даље школовање и запослење.
Наставним програмом предвиђени су предмети којима 
се стичу неопходна знања из економије, организације и 
менаџмента предузећа. Такође, кроз разне 
општеобразовне предмете стичу се друга потребна 
знања и развија општа култура.
По завршетку четворогодишњег школовања, ученици 
могу да се запосле у свим врстама предузећа, 
образовним и културним институцијама, могу да 
оснивају своја сопствена предузећа и баве се  
предузетништвом.
Поред тога, након завршене средње школе ученици 
могу наставити школовање на свим факултетима 
друштвеног смера.

имназијаГ  је општеобразовна школа, траје четири 
године и оспособљава ученике за даље школовање 

и упис на више школе и факултете.
На природно - математичком смеру, који се може 
уписати у нашој школи, већи број часова дат је 
предметима природних наука: математици, физици, 
хемији и биологији.
Ако желите да са разумевањем савладате градиво и 
стекнете знање неопходно за студије о којима одувек 
маштате, гимназија је пун погодак!

утомеханичар, механичар грејне и расхладне Атехнике и бравар су образовни профили за које 
школовање траје три године. На часовима стручних 
предмета и часовима практичне наставе, у савремено 
опремљеној радионици, могу се стећи теоријска и 
практична знања која пружају одличне могућности за 
запошљавање, самозапошљавање као и за наставак 
школовања на свим струковним студијама.

·  Савремена наставна средства
·  Опремљени кабинети
·  Климатизоване учионице
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