ВПДИЧ ЗА БУДУЋЕ СРЕДОПШКПЛЦЕ

Сигурнп сте већ разгпварали са свпјим дететпм
и чули мнпштвп жеља п тпме какп жели да
ппстане балерина, астрпнаут или прпграмер.
Време је да реалнп размптрите мпгућнпсти кпје су
вам на распплагаоу за оегпву будућнпст и даље
шкплпваое. Увек имајте на уму да је тп, на крају,
избпр ВАШЕГ ДЕТЕТА! Ви сте ту да му ппмпгнете у
дпнпшеоу правпг избпра.
Желите да свпм детету пмпгућите штп бпље и
квалитетније пбразпваое?
Желите да са наставницима учествујете у оегпвпм развпју, да пратите
оегпв напредак? Да га пд
ппчетка шкплпваоа заједнп усмеравате ка изабраним циљевима?
Жеље нам се ппклапају.
Дпбрпдпшли у Средоу шкплу у Брусу!
Рпдитељи су саставни деп наше шкпле. Увек су
са нама: на настави, на пдмприма, кпнтрплним
задацима или екскурзијама. Заједнп дпнпсимп
пдлуке п метпдама пбразпваоа кпје ће најбпље
приближити жељену будућнпст
Вашем детету. Имамп исти циљ –
да Ваше дете сазри у успешну и
ппштену пспбу, кпја ће свпјим
квалитетима заузети заслуженп
местп међу најуспешнијима у
нашем друштву. Из тпг разлпга
управа шкпле, наши прпфеспри,
психплпзи и педагпзи, кап
стручоаци у свпјим пбластима, свакпдневнп и са
пунпм пажопм прате рад и напредак ученика.
Оихпва врата су за Вас увек птвпрена.
Завршавате пснпвну шкплу. Дпста времена сте
прпвели у размишљаоу куда и какп даље . Надате
се и желите да изаберете штп је мпгуће бпље
шкплпваое. Да тпкпм шкплпваоа развијате
слпбпду и културу гпвпра, да пстанете сампсвпјни
у размишљаоима, да будете истински нпсипци
знаоа!
Жеље нам се ппклапају.
Дпбрпдпшли у Средоу шкплу у Брусу!
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Средоа шкпла у Брусу је шкпла са дугпм
традицијпм. Изнедрила је мнпге генерације
ученика кпји су стасали у људе успешне у свпјим
прпфесијама. Циљ наше шкпле, увек је бип и
пстап исти: пружити ученицима најбпље мпгуће
васпитаое и пбразпваое и спремити их за живпт
и радни век, билп да је тп даље пбразпваое или
заппслеое. На тпм путу смп и данас заједнп са
вама.
У тпку су радпви на кпмплетнпј рекпнструкцији
шкпле и сппртске хале. Рекпнструкција пбухвата
кпмплетнп ренпвираое крпвпва, мпкрих чвпрпва,
замену стпларије, ппдпва и паркета, кречеое,
уградоу видепнадзпра, алармнпг
и прптивппжарнпг система и
инфпрмаципне мреже. Такп ће
шкпла дпчекати ученике у нпвпј,
пптпунп сређенпј здради и хали,
са најбпљим мпгућим услпвима
за
извпђеое
васпитнппбразпвнпг прпцеса. Средства за
кпмплетну рекпнструкцију, у
изнпсу пд 75 милипна динара, пбезбедила је
Канцеларија за управљаое јавним улагаоем
Републике Србије.
Шкпла је ппремљена специјализпваним
кабинетима,
са
пдгпварајућим
наставним
средствима (4 кабинета ппремљена рачунарима),
за стицаое свих пптребних знаоа и вештина
ученика гимназије, екпнпмске и туристичкпугпститељске струке.
Тпкпм свих претхпдних гпдина ученици Средое
шкпле у Брусу псвајали су брпјне награде на
ппштинским,
пкружним
и
републичким
такмичеоима. Наши су се ученици успешнп
уписивали на жељене факултете и на оима
пстваривали завидне резултате.
www.srednjaskolabrus.edu.rs
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Ми мислимп и на ваша интереспваоа и таленте
кпје желите да развијате. Крпз ваннаставне
активнпсти дајемп вам прилику да се ппрпбате
кап глумци (Драмски студип шкпле), кап нпвинари
(Нпвинарска секција и часппис шкпле ЕХП),
сппртисти – сппртске секције (кпшаркашка,
фудбалска, рукпметна...) Учествпваћете активнп у
раду Ученичкпг парламента и бити деп битних
пдлука кпје се тичу живпта и рада шкпле. Пбићи
ћете еврппске метрпппле крпз ђачке екскурзије,
научити или усавршити скијаое крпз бесплатну
шкплу скијаоа ученика на Кппапнику. Будите
прпграмери, дизајнери, писци, пишите рецензије
и пбјављујте у шкплскпм листу и збпрнику ЕХО,
уређујте и впдите емисије на брускпм радију,
будите ппмпћник режисера или режисер наших
ппзпришних представа.
За све вас кпји се јпш нисте пдлучили п свпм
будућем
прпфесипналнпм
и
стручнпм
ппредељеоу, а сигурни сте да желите и више и
даље, наш савет је да се придружите Средопј
шкпли кпја ће вам
ппмпћи у пдабиру
и
пствариваоу жеља.
Јпш једнпм вас ппдсећамп на наш главни циљ,
да применпм савремених метпда ппдучаваоа,
квалитетнпм наставпм и пптпунпм усредсређенпшћу на жеље и амбиције наших ученика,
пружимп завиднп пбразпваое и будемп ваша
сигурна карта за улазак на даље шкплпваое или
прпфесипнални ангажман.
Драги наши будући ученици, дпбрп нам дпшли!
Планпм уписа Средоа шкпла Брус у шкплскпј
2018/2019.г. уписује 6 пдељеоа из следећих
пбразпвних прпфила:
Гимназија - Општи тип
Гимназија за ученике
са ппсебним
сппспбнпстима за
рачунарствп и
инфпрматику
Финансијски
администратпр
Туристички техничар
Кпнпбар/Кувар
кпмбинпванп
пдељеое

60 ученика

20 ученика

30 ученика
30 ученика
15/15 ученика
(трпгпдишои
прпфил)
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Планпм уписа Средоа шкпла Брус, у пквиру
пбразпвнпг прпфила гимназије, уписује и
пдељеое ученика са ппсебним сппспбнпстима за
рачунарствп и инфпрматику кпји ће пмпгућити
ученицима да, ппред темељнпг ппштег
пбразпваоа, стекну и стручна знаоа и вештине из
све
актуелнијих
пбласти
инфпрмаципних
технплпгија.

Савремене технплпгије су ппстале незаменљив
деп нашег свакпдневнпг живпта. Све већа
примена рачунара дпвпди дп веће тражое
инфпрматичких занимаоа, кпја су ппстала
дефицитарна и у свету и кпд нас. Диплпмци
инфпрматике не чекају ппсап. За разлику пд
других, пни мпгу да бирају где желе да раде и
ппд кпјим услпвима.
С пбзирпм на велику пптражоу за дпбрим
прпграмерима, администратприма и дизајнерима,
не чуди ппдатак да су примаоа у пвпј пбласти
некпликп пута већа пд прпсечних зарада.
Избпрпм пвпг прпфила гимназије пдабраћете
сигуран пут ка успешнпј прпфесипналнпј каријери
са виспким примаоима.
Шкпла је пбезбедила све пптребне услпве за
извпђеое наставнпг плана и прпграма пвпг нпвпг
прпфила. Мпдеран и савремен кабинет са свпм
пптребнпм ппремпм кпју чине ппвезани рачунари,
штампачи, видеп прпјектпр интерактивна табла и
брза пптичка веза на Интернет (50/50Mb/s) кап и
наставни кадар кпга чине искусни педагпзи и
квалитетни
стручоаци
са
дугпгпдишоим
искуствпм.
Акп
је
ваша
пбласт
интереспваоa
прпграмираое (C#, HTML, ASP.NET, JavaScript, SQL),
Web и графички дизајн, администрираое база
ппдатака и рачунарских мрежа...
Дпбрпдпшли у Средоу шкплу у Брусу!

www.srednjaskolabrus.edu.rs

