ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И
ГРАФИЧАРСТВО
ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ (30 ученика)
Школовање траје 4
године. Ученик добија
теоретска и практична
знања која може
применити у хемијској
индустрији








 Самостално
испитује карактеристике сировина и
готових
производа
методама
лабораторијске и инструменталне
анализе
Врши узорковање материјала у
погону и спољној средини и припрему
узорака за анализу
Правилно рукује хемикалијама
Припрема растворе
Спроводи мере заштите на раду и
заштите животне средине
Води
евиденцију
количине
и
квалитета производа
Мери
и
регулише
параметре
производње и води документацију о
њима

НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА:
По завршетку четворогодишњег образовања,
Хемијски
лаборант
може
наставити
школовање на струковним или академским
студијама.
ЗАПОСЛЕЊЕ:
Хемијски лаборанти се запошљавају у :
 научно-истраживачкој делатности
 лабораторијама
при
хемијској
производњи (прашкова за прање,
сапуна, козметике, мелема,...)
 производњи и преради папира

ТЕХНИЧАР ЗА
ИНДУСТРИЈСКУ
ФАРМАЦЕУТСКУ
ТЕХНОЛОГИЈУ
(30 ученика)
У току четврогодишњег школовања, ученици
овог образовног профила оспособљавају се,
кроз теоријску и практичну наставу, за рад у
производњи фармацеутских производа.
Ученик се оспособљава за:
 Припрему сировина
за израду
фармацеутских производа- лекова,
масти, вакцина и осталих лековитих
средстава
 Праћење и контролу производње и
квалитета производа
 Вођење документације
 Покретање сопствене делатности
МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
Техничари за индустријску фармацеутску
технологију након завршене средње школе
могу се запослити у:
 погонима
и
лабораторијама
фармацеутске индустрије,
 институтима за истраживање,
 апотекама са галенском
лабораторијом
 фармацеутским
и
сличним
лабораторијама.
Такође, по завршетку школовања, ученици су
оспособљени и имају право да покрену
самосталну приватну делатност израде и
промета
одговарајућих
фармацеутских
производа.
МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА
По завршетку четворогодишњег образовања,
Техничар за индустријску фармацеутску
технологију може наставити школовање на
струковним или академским студијама.

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕРАДА ХРАНЕ
ТЕХНИЧАР ЗА
БИОТЕХНОЛОГИЈУ
(30 ученика)
Школовање за овај
образовни
профил
траје 4 године. Поред теоријске наставе
изводе се и лабораторијске вежбе и
практична настава у лабораторијама школе,
као и у погонима фабрика. Ученици стичу
стручна знања из области складиштења,
прераде и контроле квалитета сировина и
хране.
Ученици се оспособљавају за рад у погонима
прехрамбене индустрије, лабораторијама,
као и за покретање сопственог бизниса.
МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
Техничари за биотехнологију запошљавају се
у производњи:
 воде за пиће,
 шећера,
 кекса и чоколаде,
 сокова и напитака,
 конзервисане хране ,
 хлеба и пецива
 квасца
 пива,
 јаких алкохолних пића,
 вина,...
МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА
По завршетку четворогодишњег образовања,
Техничар за биотехнологију може наставити
школовање на струковним или академским
студијама.

МЕСАР,ПЕКАР (15+15)

МЕСАР
Школовање за овај образовни профил траје три
године. Теоријска настава се изводи у школи, а
практична настава у кланицама и месарама. Tоком
школовања стиче знања о обради меса,
производњи месних прерађевина, припреми и
обради роштиљског меса, продаји меса и месних
прерађевина, као и о покретању сопственог
бизниса.

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

Месари се
по завршетку школовања могу
запослити:
 у погонима индустрије за прераду меса,
 у месарама,
 на пословима продаје меса и производа
од меса (Махи, Дис, Рода,...)
 тако што ће покренути сопствени бизнис.

ПЕКАР

Образовни профил Пекар, обухвата трогодишње
школовање
у
оквиру
којег
се
ученици
оспособљавају за рад у производњи хлеба,
пецива, колача и тестенина, као и за покретање
сопствене делатности.
Теоријска настава се изводи у школи, а практична
настава у пекарама.

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
(30 ученика)
Школовање траје четири
године.
Током
школовања Медицинска
сестра-техничар стиче
неопходна
знања
и
вештине за неговање и
лечење болесних људи,
али и за превенцију и
заштиту здравља. Теоријска настава изводи
се у кабинетима, док се практична настава
изводи О.Б. „Стефан Високи“, Дому Здравља
и Дневном боравку за омладину ометену у
развоју и особе са аутизмом „ПУЖ“.
МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
По завршетку школовања се запошљавају у:
 државним и приватним здравственим
установама код нас и у иностранству
 при кућној нези и лечењу,
 предшколским установама,
МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА
По завршетку четворогодишњег образовања,
Медицинска сестра-техничар може наставити
школовање на струковним или академским
студијама.

МОГУЋНОСТ ДАЉЕГ ШКОЛОВАЊА
Ученици образовних профила Месар и Пекар,
своје школовање могу наставити на високим
школама струковних студија.

“Жикица Дамњановић”
УПИС У ШКОЛСКУ 2017/2018.

Школа “Жикица Дамњановић” је средња стручна школа
која има веома дугу традицију у васпитању и образовању
младих за директно укључивање у рад, као и за даљи
наставак школовања. Основана је давне 1919/20. године
као Занатско-трговинска школа, да би касније прерасла у
Продужену занатску школу, која је 1946. године добила
назив Школа ученика у привреди у којој се школују
кадрови веома различитих занатских занимања за
потребе привреде. У складу са оваквом традицијом, у
овој школи су се, дуги низ година, ученици
оспособљавали за рад у многобројним делатностима
попут:
Правно -биротехничке, Физичко-техничке,
Угоститељско - туристичке, Пољопривредне,
Хемијско- технолошке и Прехрамбене.

Данас, Средња школа „Жикица Дамњановић“,
своју образовну делатност спроводи у три
подручја рада:
 Хемија и неметали;
 Пољопривреда, производња и прерада
хране;
 Здравство и социјална заштита;

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

По завршетку школовања могу се запослити
 у пекарама, како индустријским тако и
занатским

на пословима продаје хлеба, пецива и
колача

фабрикама и предузећима која се баве
прометом и производњом колача.
 Тако што ће покренути сопствену
делатност (бизнис)

СРЕДЊА ШКОЛА

Смедеревска Паланка
Улица: Главашева 81
11420 Смедеревска Паланка

ДОБРОДОШЛИ !!!

Телефон:
026/310-839
026/310-237

Е – пошта: sszdam@verat.net
www.zikicadamnjanovic.edu.rs

