Волите компјутере? Желели би да сазнате
како раде? Волели би да израђујете сопствене
програме и да постављате кућне рачунарске
мреже код својих другова и комшија? Волели
би да конструишете и испрограмирате
паметне уређаје? Желели би да радите
конструисање и моделирање уз помоћ
рачунара?
Ако желите радити инспиративне
послове упишите четворогодишњи образовни
профил.

оператерски и слични послови у малим и великим
фирмама, установама....

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР
МОТОРНИХ ВОЗИЛА
- четворогодишње школовање - BONE SC 4D08S -

ЕЛЕК ТРОТЕХНИЧАР
ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
- четворогодишње школовање - BONE SC 4E41S -

Неки од циљева и радних задатака:
Оспособите се за учешће у инвидуалној или
тимској изради софтверских апликација, креирање и
развој база података, статичких и динамичких веб
презентација и одржавање и проверу сигурности
информационих система. Научите да саставите
рачунарске конфигурације, тестирате њихову исправност
и отклаљате кварове, инсталирате оперативне системе,
конфигуришете и одржавате рачунарске мреже
различитих технологија, користите интернет сервисе,
креирате, моделирате, развијате и инплеменирате базе
података, креирате различите врсте десктоп и веб
апликација као и апликације за рад са базама података и
апликације за електронско пословање.
Шта после:
- рад у софтверској индустрији,
- посао на одржавању рачунарских система, креирању
софтвера, одржавање мрежних и других система,

Паметан си, али не волиш претерано да
учиш теорију, а истовремено волиш и
физичке активности и знаш нешто да
урадиш и са рукама. Споји те две ствари:
практично знање и вештине.
Ако у животу желиш радити оно што
волиш и желиш што пре да се осамосталиш,
упиши трогодишњи образовни профил.

АУТОЕЛЕКТРИЧАР
Неки од циљева и радних задатака:
Овај образовни профил је формиран са намером
да омогући ученицима стицање знања о моторима,
моторним возилима и њиховој опреми, правилној
експлоатацији, одржавању, елементима аутоматизације и
дијагностици исправности мотора и моторних возила.
Током четворогодишњег школовања ученици се
оспособљавају за дијагностику исправности мотора и
моторних возила, оперативно вођење и сервисирање
возила у сервису, као и технолошког поступка поправке,
оперативно вођење техничког прегледа, праћење
експлоатације
техничких
карактеристика
возила,
оперативно праћење ремонта моторних возила, праћење
потреба за резервним деловима, праћење производње и
одржавања моторних возила.
У току школовања ученицима се омогућава
обука за возача Б категорије.
Шта после:
- сопствени бизнис, рад у аутоиндустрији, ауто
сервисима, сервисима за технички преглед, осигурању,
МУП-у, Војсци РС ....

- трогодишње школовање –
- BONE SC 3E22S -

Неки од циљева и радних задатака:
Ученици се оспособљавају за: дијагностику кварова
на моторним возилима, уградњу и одржавање
електричних уређаја и опреме, електричне инсталације,
светлосних и сигналних уређаја на моторним возилима и
радним машинама, испитивање и замену електронских
компоненти, климатских уређаја, аудио опреме
Шта после:
- посао у великим или малим ауто сервисима,
- оснивање сопствене аутоелектричарске радионице,
- доквалификација, преквалификација, једногодишња
специјализација....

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
НЕГОТИН
УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Објављивање коначних резултата
28.06. од 8ч
завршног испита
Попуњавање и предаја листе жеља у
29. и 30.06. од 8
основној школи и унос у базу
до 15ч
података
Објављивање званичне листе жеља
05.07. од 12ч
ученика, провера листе жеља на
званичном и техничком сајту
Објављивање званичних резултата
08.07.од 8ч
расподеле по школама и образовним
профилима у основним и средњим
школама
Објављивање преосталих слободних
08.07. до 20ч
места за упис у другом кругу
Упис ученика у средње школе 09. и 10.07. од 8
први уписни круг
до 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља за 09.07. од 8 до 15ч
други уписни круг
Објављивање преосталих слободних
11.07. до 20ч
места после другог уписног круга
Објављивање коначног распореда
11.07. до 20ч
ученика по школама у другом
уписном кругу
Упис ученика у средње школе 12.07. од 8 до 15ч
други уписни круг

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
НЕГОТИН
Р.бр
.

ПОДРУЧЈЕ РАДА –
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ

Број
Шифра
ученика

Машинство и обрада метала

1.

Машински техничар
моторних возила

30

Бирам паметно - бирам
ТЕХНИЧКУ

И Н Ф О Р М А Т О Р
ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД
ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

BONE
SC
4D08S

Електротехника
2.

Електротехничар
информационих
технологија

30

3.

Аутоелектричар

30

BONE
SC
4E41S
BONE
SC
3E22S

Приликом уписа ученик прилаже следећа документа:


Извод из матичне књиге рођених



Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу



Сведочанство о завршеној основној школи



Уверење о положеном завршном испиту



Лекарско уверење за упис у средњу школу



Дипломе о
поседујете)

освојеним

наградама

(уколико

Техничка школа Неготин
их

Пикијева 9 тел/факс : 019/544 185, 545 189
е-mail: tehnickanegotin@gmail.com
www.tehnicka-negotin.com

