
ИНФОРМАТОР
СРЕДЊА ШКОЛА”ГРИГОРИЈЕ 
БОЖОВИЋ” ЗУБИН ПОТОК



Позивамо вас на 
кратак пут
разгледања наше 
школе, на којој
ћете се упознати 
са њеном 
историјом и 
традицијом, 
упознаћете 
какви су услови 
за рад данас, 
упознаћете људе 
који ће вас 
насмејани 
дочекати и 
помоћи вам да 
лакше корачате 
кроз живот.



ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ

Средња школа „Григорије Божовић“ основна је 1987. године одлуком СО 

Зубин Поток и од тада ради непрекидно. 

Носи име великог писца и „косовског Андрића“ Г. Божовића.

Нашој школи је припао значајан задатак у области просвете и културе, задатак 

да буде жариште око кога се окупљају млади да стичу знање и даље га шире.

У школи се стиче опште и стручно, теоријско и практично образовање за

непосредни рад и за даље школовање. 

Основна делатност школе је образовање и васпитање редовних ученика у 

оквиру следећих подручја рада:



ГИМНАЗИЈА

Гимназија још од древних 

времена важи за елитистичку 
школу, коју су кроз историју 
уписивали само најбољи 
ученици.

Гимназија служи да се стекне
образовање потребно за даље
школовање и да нас научи да
се кроз живот не може сигурно
корачати ако се сами не
потрудимо довољно.

У нашој школи то вам 
омогућавају два смера:

Друштвено-језички 

Природно-математички

Знање је 
моћ!



За онога ко жели да, 
након средње школе, 
упише неки од 
факултета са подручја 
друштвених наука, 
права, историју, 
социологију, или да 
студира књижевност, 
језике, новинарство, 
друштврно-језички 
смер је прави 
избор. У том смислу 
он даје врло широко 
опште знање.

Ми у Гимназији 
развијемо 
способности ученика, 
препознајемо таленте 
и кроз многобројне 
секције и додатан рад 
извлачимо оно 
најбоље из њих.

ПОВЕРЕЊЕ 
ЗНАЊЕ 
УСПЕХ

ДРУШТВРНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР



Програм природно-
математичког смера пружа 
ученицима могућност да се 
на најбољи начин припреме 
за велики број факултета из 
области техничких и 
природних наука, за студије 
медицине, економије или 
безбедности, рачунарства и 
информатике. 

Доказ за то јесте велики 
број наших бивших ученика 
који су данас изузетни 
студенти, докторанди и 
професори, или већ 
остварени и успешни 
професионалци у земљи и 
иностранству.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Благо оном ко зна да не зна, а хоће да зна.



ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Електротехничар 
информационих технологија

Информационе технологије су 
технологије за модерну садашњост и 
блиску будућност које помажу 
производњу, манипулацију, складиштење, 
комуникацију и дистрибуцију 
информација до корисника.

Електротехничари информационих 
технологија су експерти 
мултифункционалних вештина, веома 
цењени и тражени на тржишту рада како 
код нас тако и у свету.

У току четворогодишњег школовања 
електротехничар информационих 
технологија оспособљавља се за:

Постављање и одржавање 
оперативног система рачунара

Креирање, одржавање, ажурирање 
садржаја и проверу сигурности 
платиформи за Интернет сервисе

Израду апликације Desktop 
апликације

Израду статистичких и динамичких 
веб презентација и веб апликација и 
њихово имплементирање

Креирање моделовање и развијање 
база података

Одржавање и проверу сигурности 
информационих система...



Електротехничар 
информационих 
технологија

Информационе технологије су 
заступљене у свим областима живота.

Све машине , сви пословни процеси, 
индустрија , забаве, све су то места на 
којима информационе технологије налазе 
своју примену као и банкарски системи , 
статистички центри и школе.

Из тог разлога, будућност 
електротехничара информационих 
технологија је осигурана.

Могућности после завршеног 
образовања:

Посао: ИТ компаније, све области 
индустрије и привреде, банке...

Даље образовање: сви факултети и све 
високе школе.



МОДЕРНО ОПРЕМЉЕНА ТРИ 
КАБИНЕТА ЗА ИНФОРМАТИКУ



ЕЛЕКТРО РАДИОНИЦА



МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Машински техничар 

моторних возила

Индустрија моторних возила представља једну 
од најјачих индустрија у свету.

У току четворогодишњег школовања 
машински техничар моторних возила 
оспособљава се за:

-Дијагностику исправности аутомобила и 
моторних возила;

-Оперативно вођење поправке и сервисирање 
возила у сервису;

-Оперативно воћење техничких прегледа;

-Праћење и експлоатација техничких 
карактеристка возила.

У четвртом разреду у оквиру блок наставе 
обезбеђена је обука за Б категорију.

Могућност после завршеног 
образовања

Посао: аутоиндустрија, ауто-
сервиси, сервиси за технички 
преглед, приватна предузећа, 
МУП, Војска...

Даље образовање: машински 
факултет или висока школа, 
саобраћајни факултет или 
висока школа





Механичар моторних возила

Ово је образовни профил који 
ће ти омогућити да уђеш у свет 
савремених аутомобила и 
теретних возила.

Ово је образовни профил који 
је увек тражен, како у 
прошлости тако и у 
будућности, јер се власници 
својих љубимаца (аутомобила) 
њих никада неће одрећи.

Ако више волиш практичан 
рад, а у животу желиш да 
радиш оно што волиш и желиш 
што пре да се осамосталиш.

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА 
УЧЕНИК ЋЕ ИМАТИ ЗНАЊА И 
ВЕШТИНЕ ДА:

Дијагностицира и отклања 
неисправности на моторном возилу 
механичким путем

Дијагностицира и отклања 
неисправности на моторном возилу 
уз помоћ дијагностичког уређаја

Сервисира возила у експлоатацији

Врши контролу исправности 
моторних возила



МАШИНСКА РАДИОНИЦА



БУДУЋИ СРЕДЊОШКОЛЦИ, 
ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ НОВИ 
ПЕРСПЕКТИВНИ СМЕР



ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Модни кројач је перспективно занимање. 

Смер омогућава ученицима да  стекну завидно естетско 
образовање и практичне вештине. У овом занимању се на 
својеврсан начин преплићу  уметност и практичан рад.



Идеално занимање за младе креативце

Будући да је овај смер прдвиђен по 
дуалном моделу ученици ће имати 
прилику да се упознају са 
материјалима, технологијом 
шивења и кројења, цртања и 
сликања, конструисања и 
моделовања одеће. 

У складу са тим, образујемо 
ученике, који ће након што стекну 
диплому у струци могу да се 
запосле у било којој текстилној 
фабрици или да покрену 
сопствени бизнис.



Наше будуће средњошколце 
очекују занимљиве 
ваннасатвне активности, 
бројне секције, екскурзије, 
излети, изложбе, представе 
и друго што ће им помоћи 
да открију таленте, пронађу 
своје будуће занимање и 
уживају у најлепшем 
периоду свог живота!
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Библиотека од 4300 књига



Дечија недеља



Међународни дан детета



Дан борбе против 
вршњачког насиља



Дан борбе против сиде



Предавање о здравој 
исхрани



Оранизујемо излете и 
екскурзије



Републичко
такмичење у 
Сремским
Карловцима



Републичко 
такмичење 
у Тршићу



Златна медаља наших 
рукометаша



ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ 
СОЦИОЛОГИЈЕ



Пројектна настава



ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ



БАЈКЕ НА ЧАСУ ЕНГЛЕСКОГ 
ЈЕЗИКА



Ђаци генерације



Промоција књиге “Плаво око” 
наше ученице Тамаре Орловић



Наши музичари



Народне игре



Наш хор



Ликовна 
секција



Изложба слика Данила 
Трифуновића



Драмска секција

Представа “Шешир професора Косте Вујића”



ПРЕДСТАВА Оскара Вајлда 
A marriage proposal 



Григорије Божовић у улози 
ученика Марка Павловића



Лаза Костић и Ленка 
Дунђерски



Представа “Небеска 
литургија”



КОШТАНА



Предства “Јелена Анжујска” 
у Дому културе



О нашим активостима
писале су новине



ЧАСОПИС

https://online.fliphtml5.com/xeomt/asiw/#p=1



FACEBOOK СТРАНИЦА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА



НАША ШКОЛА СЕ МОЖЕ ПОХВАЛИТИ  ИЗУЗЕТНИМ 
УЧЕНИЦИМА,  КОЈИ СУ У ДАЉЕМ ШКОЛОВАЊУ 
ПОСТИЗАЛИ ОДЛИЧНЕ УСПЕХЕ,  А КОЈИМА ЈЕ ЗНАЊЕ 
СТЕЧЕНО У НАШОЈ ШКОЛИ БИЛО ОД ПРЕСУДНЕ 
ВАЖНОСТИ.  

БУДИТЕ И ВИ БУДУЋИ УСПЕШНИ ЉУДИ И СТИЧИТЕ 
ЗНАЊА КОД НАС!


