
  

  

 
 Професори и особље су пре свега 

љубазни и професионални. 
Најпоноснији смо на безбедност 
ђака у школи. Породичан однос 
према ђацима и мирна средина, 
позитивно утичу на радну 
атмосферу 

 Одлична опремљеност школе за све 
смерове (рачунарски кабинети, 
паметна табла, пројектори или 
телевизори у свим учионицама) 

 Цела школа покривена је WI-FI 
мрежом са високим протоком 
интернета, има видео надзор, 
електронско звоно 

 У школском дворишту се налазе 
спортски терени за тенис, мали 
фудбал, кошарку, фискултурна сала, 
летња учионица... 

 Школа је организовала сваке 
године студијска путовања ученика 
у иностранство 

 Припрема ученика за такмичења из 
разних области 

 Школски аутобус се користи за 
превоз ученика са територије 
општине Рача, али и за успешнију 
реализацију наставе и ваннаставних 
активности (посетама сајмовима, 
предузећима, амбијеталну наставу, 
спортске турнире, наградне 
излете...) 

 Ученицима који долазе из суседних 
општина надокнађују се путни 
трошкови у висини месечне карте у 
јавном превозу 
 

ШТА НУДИ НАША ШКОЛА? 

КОНТАКТ 

Карађорђева 94, 34210 Рача 

 
Средња школа 
„Ђура Јакшић“ 

РАЧА 

034/751-156 и 034/751-281 
 
office@raca.edu.rs 
 

www.raca.edu.rs 
 

www.facebook.com/skolaraca 
 



 

ГИМНАЗИЈА 

ОПШТИ ТИП 

(4. СТЕПЕН) 

 Нуди Вам широк дијапазон 
развоја интелектуалних 
могућности 

 Могућност да се после 
школовања упишете на било 
који факултет 

 Равномерна заступљеност 
природних и друштвених наука 

 Учествовање у великом броју 
ваннаставних активности 

 Стичу се квалитетна знања и 
развијају вештине и способности 
за даљи наставак школовања 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА – ИТ 

(4. СТЕПЕН) 

 Школовање у области ИТ-а пружа 
квалитетно образовање, а 
посебна предност је рад на 
даљину  

 Знање из области 
информационих технологија 
омогућава успех у каријери и 
одличну зараду 

 Информационе технологије су 
широк појам и обухватају области 
креирања и одржавања база 
података, програмирања, веб 
дизајна, веб програмирања, 
креирања мобилних апликација... 

 

 Овај смер ученицима омогућава 
оспособљавање за рад у 
предузећима које се баве 
производњом, прерадом и 
дистрибуцијом прехрамбрених 
производа, као и покретање 
сопствене производње 

 Кроз планирани наставни програм 
ученици стичу знања о својствима 
прехрамбрених производа 

 Практичан део наставе се 
реализује код локалних 
произвођача прехрамбрених 
производа  

ОПЕРАТЕР У 

ПРЕХРАМБРЕНОЈ 

ИНДУСТРИЈИ 

(3. СТЕПЕН) 


