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ССШ „Васа Пелагић“ Ковин



САДРЖАЈ

УВОД
• О школи
• Школа за 21. век
• Школа данас
• Успеси наших ученика на такмичењима

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
• Туристичко-хотелијерски техничар
• Кувар
• Конобар
• Руковалац-механичар пољопривредне технике
• Цвећар-вртлар



ССШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ КОВИН
ЈЕ ТРЕНУТНО ЈЕДНА ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ И НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ 

СТРУЧНИХ ШКОЛА



ССШ „Васа Пелагић“ Ковин

Ходник школе

Школски парк

Фонтана у парку

Локација школе



САВРЕМЕНА ШКОЛА

Савремени кабинет за стручне 
предмете хортикултуре

Савремена машинска радионица -
технички кабинет

Кабинет за извођење практичне 
наставе из куварства

Кабинет за извођење практичне 
наставе из услуживања



САВРЕМЕНА ШКОЛА

Спортска халаТерен за фудбал

Пластеници
Стакленици



ШКОЛА ЗА
21. ВЕК

• 2 информатичка кабинета
са брзом Интернет конекцијом

• Савремена наставна средства и 
специјализовани софтвер

• Е-звоно         
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Успеси наших ученика на такмичењима
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Успеси наших ученика на такмичењима

Никола најбољи на Републичком такмичењу у 
конкуренцији кувара (април 2014.)

Стефан Митровић други на такмичењу из области 
хортикултуре

Наши ученици учествују на многобројним такмичењима на којима остварују изузетне резултате. 
Ово су само неки од примера успеха наших ученика.



ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Образовни профили - IV степен

Образовни профили - III степен

Ми смо школа која образује ученике потребним знањима, вештинама и компетенцијама које захтева 
тржиште рада, оспособљавамо их за само-образовање и правилну самопроцену сопствених 
вредности. 



IV степен

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Сајам туризма
ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР



IV степен

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Сајам туризма



ТОКОМ ШКОЛОВАЊА, ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР:
• Упознаје културно-историјске знаменитости кроз обавезне излете и екскурзије широм 

Србије и иностранства
• Проширује знања из страних језика (енглески, француски и немачки)
• Учи да направи добар туристички аранжман уз употребу рачунара и савременог 

софтвера (у информатичком кабинету). Школа поседује лиценцирани програм 
MagelanApp који се користи у најпознатијим туристичким агенцијама.

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОСЛИ
• У туристичким агенцијама
• У хотелима – рецепција
• Као туристички водич

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
• Може да настави школовање 

на већини факултета

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР



Практична настава
Туристички техничари обављају практичну наставу у:
• Хотелима
• Туристичким агенцијама
• Туристичким организацијама
• Кроз стручне екскурзије

 У IV разреду ученици самостално организују и реализују екскурзију према 
туристичком аранжману који су израдили.

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР



Сајам туризма

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР



КУВАР

III степен

КУВАР



КУВАР

III степен



КУВАР

 Куварство је занимање чији је циљ спремање јела и посластица 
 Храна треба да буде привлачна за сва чула, тако да ово занимање од ученика тражи 

смисао за лепо и креативност
 Пословни ручкови, свечани пријеми, коктел -забаве, чајанке не могу се замислити без 

укусно и вешто припремљене хране, а вештина се стиче кроз праксу, упорним радом и 
сталним усавршавањем

• ТОКОМ ШКОЛОВАЊА, КУВАРИ:
• Уче да планирају и обликују јеловнике 

за различите прилике
• Уче да требују намирнице
• Припремају поврће, фондове, салате, 

супе и чорбе, хладна и топла предјела, 
готова јела и јела по поруџбини, печења, 
јела са роштиља, јела од речних и морских 
риба, јела од дивљачи

• Велика пажња посвећује се и декорацији



КУВАР

НАСТАВА

• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
• СТРУЧНА ПРАКСА

Стручна пракса се обавља:
• У ресторанима
• У школском кабинету за куварство

Може да настави школовање
• Да упише 4. степен – кулинарски техничар
• Да упише 5. степен – кувар специјалиста



КОНОБАР

III степен

КОНОБАР



КОНОБАР

 Услуживање је вештина ношења и стављања јела и пића пред госте, а у неким 
случајевима и припремање хране и пића пред гостом.

 Један од услова за брзо, лако и културно услуживање гостију је добро познавање 
технике услуживања.

ТОКОМ ШКОЛОВАЊА КОНОБАРИ:
 Уче технике услуживања
 Стичу знања о јелима, посластицама, 

алкохолним и безалкохолним пићима 
и напицима

Конобари се обучавају за рад у :
 Ресторанима
 Баровима
 Бифеима
 У саобраћајним средствима као што су 

вагон - ресторани, бродови, аутобуси, авиони



КОНОБАР

НАСТАВА

• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
• СТРУЧНА ПРАКСА

Стручна пракса се обавља:
• У угоститељским објектима
• У школском кабинету за услуживање



КУВАР-КОНОБАР
ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА

• Сваке године ученици кувари 
и конобари учествују на Републичком 
такмичењу угоститељско-туристичких 
школа Србије.

• Такмичење се састоји из теоријског и 
практичног дела, а наши ученици 
остварују завидне резултате.

Никола освоји прво место 
на Републичком такмичењу 

(април 2014.)



РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

III степен

РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ



РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

 Током школовања, руковалац-механичар пољопривредне технике се 
оспособљава за:
• Поправку трактора, комбајна и прикључних машина
• Руковање трактором и другим пољопривредним машинама
• Коришћење опреме и уређаја у пољопривредној производњи
• Производњу пољопривредних култура

 Може да се запосли
• У пољопривредним предузећима
• У продавницама резервних делова
• У ремонтним радионицама
• На сопственом имању

 Може да настави школовање
• Да упише 4. степен – техничар пољопривредне технике
• Да упише 5. степен – механизатор специјалиста
• Да упише високе струковне студије из области пољопривреде



РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
• СТРУЧНА ПРАКСА



РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 

Вожња трактора
У оквиру школе организује се обука и 

оспособљавање за вожњу, тако да 
ученици у оквиру школе 

бесплатно полажу за F категорију.

Са положеном F категоријом, 
ученици имају повољности приликом 

полагања за A и B категорију.



ЦВЕЋАР-ВРТЛАР

III степен

ЦВЕЋАР-ВРТЛАР



ЦВЕЋАР-ВРТЛАР

ТОКОМ ШКОЛОВАЊА, ТЕХНИЧАР  ХОРТИКУЛТУРЕ
• Аранжира ентеријер и екстеријер
• Преноси пројекте зелених 

површина на терен, врши надзор на садњи
• Производи цвеће
• Производи украсно шибље и декоративно дрвеће
• Планира и подиже привлачне окућнице

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОСЛИ
• У цвећарама
• У декоративним центрима

НАСТАВА
• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
• СТРУЧНА ПРАКАСА – 40% од укупног фонда часова



ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

Сајам хортикултуре

Сваке године:
• учествујемо на такмичењима, манифестацијама, саборима
• Посећујемо сајам хортикултуре

ЦВЕЋАР-ВРТЛАР



www.vasapelagickovin.edu.rs

ВЕБ САЈТ ШКОЛЕ



FACEBOOK
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