
ГИМНАЗИЈА
Ако сте амбициозни, ако желите да усавршавате и 
продубљујете своја знања, ако желите да сазнате више о 
свету који вас окружује, да истражујете, анализирате, 
развијате критичко мишљење, онда су гимназијски 
смерови прави избор за вас!
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР ( 30 УЧЕНИКА)
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР ( 30 УЧЕНИКА)
Гимназија је школа са дугом традицијом која пружа 
квалитетно опште образовање и добру основу  за наставак 
школовања и упис на престижне државне факултете ( 
Медицински, Електротехнички, ФОН, Фармацеутски, 
Софтверско инжењерство, Природно-математички, 
Филолошки и филозофски факултет, Правни, Економски, 
Учитељски факултет, Грађевински и Саобраћајни факултет, 
али и на Војну и Полицијску  академију).
Претходне генерације ученика који су завршали нашу  
гимназију су први на ранг листама по броју остварених  
бодова на пријемним испитима за упис на факултет.
Изванредним радом гимназијских професора , ученици 
годинама остварују сјајан успех на такмичењима државног 
и међународног нивоа, и тако остварују право да упишу 
жељени факултет без полагања пријемног испита!
На Друштвено-језичком смеру се осим матерњег језика и 
књижевности изучавају страни језици, историја, ликовна и 
музичка уметност, а уз изборне предмете Језик, медији и 
култура, и Појединац,група, друштво ученици ће моћи да 
развијају комуникативне  и истраживачке вештине, да 
испољавају креативност и особен израз приликом јавног 
наступа.
Досадашњи резултати су показали да су гимназијалци 
најуспешнији на такмичењима из матерњег и страних  
језика, математике, биологије, физике, н на смотрама, 
трибинама, конкурсима, као и јавним и културним 
догађајима у школи и у граду.
Наши гимназијалци учествују у свим културно-уметничким 
и спортским манифестацијама, испољавају таленат и 
вештине у многобројним секцијама и ваннаставним 
активностима ( хор, оркестар, глума, рецитовање, секција 
љубитеља страних језика, ангажовање и сарадња са 
спортским клубовима, фолклором и певачком групом 
Дома културе, учешће у свим акцијама Канцеларије за 
младе, сарадња са Градском библиотеком и Градским 
музејом, са УНСС, и осталим институцијама).

МАШИНСТВО И ОБРАДА 
МЕТАЛА
У подручју рада Машинство и обрада метала  
Средња школа у понуди има образовни профил
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
( 30 УЧЕНИКА)
Овај образовни профил, кроз теоријску наставу, која 
се одвија у школи, и практичну наставу, која се 
реализује у предузећима, ауто-школи, и 
радионицама, оспособиће ученике за дијагностику 
исправности мотора и моторних возила, поправку и 
сервисирање возила, технички преглед и ремонт 
моторних возила. Средња школа у Новој Вароши 
ученицима који упишу овај образовни профил 
омогућава бесплатну обуку за возача Б категорије.
Након завршене средње шкоое, ученици ће моћи 
да се запосле у ауто индустрији, ауто сервисима, 
или да покрену сопствени бизнис, и пружа се 
могућност да наставе школовање на Машинском 
факултету, ЕТФ–у, ФОН–у, Грађевинском, 
Саобраћајном, али и на студијама струковних 
школа.

Средња школа у Новој Вароши је 
место где се најтемељније усвајају 

људске вредности.

Жеља нам је да вам пружимо 
квалитетно образовање и да вам 
будемо сигурна карта за упис на 
жељене факултете и остварење 

ваших амбиција у даљем 
професионалном развоју.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

У подручју рада Електротехника, Средња школа у 
понуди има образовни профил 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА ( 30 УЧЕНИКА)
Рачунари су реалност данашњег времена, 
неопходан алат у разним областима човекове 
делатности.Данас је младом човеку више него 
потребно информатичко образовање!
За оне који би да више упознају рачунаре, савладају 
хардверске основе, науче програмирање и 
употребу разних програмских пакета, ово је прави 
избор.
Наставни план и програм за образовни профил 
Електротехничар рачунара се остварује по 
реформисаном програму пратећи трендове у 
развоју информационе технике и технологије, и 
тако стичу знања из области рачунара, електронике, 
рачунарских мрежа и програмирања, оперативним 
системима и дијагностици, изради веб старница и 
веб апликација, програмирању микроконтролера у 
Arduino окружењу.
Могућност запослења након завршеног школовања 
је велика, можете основати приватни бизнис( 
сервис за одржавање рачунара и рачунарске 
опреме, мултимедијалних уређаја, производња 
програма и интернет сајтова...) Можете се одлучити 
и за рад у некој приватној или државној фирми, јер 
рачунари су свуда око нас.
Након завршеног школовања моћи ћете и да 
наставите школовање  на Електротехничком, 
Машинском, Саобраћајном, Математичком  
факултету ФОН-у, и на  другим  техничким  
факултетима.
Зато имајте у виду да рачунари и интернет одавно 
бришу просторне и временске границе и отварају 
пут у бољу будућност!!!


