КАКО УПИСАТИ СРЕДЊУ СТРУЧНУ ВОЈНУ ШКОЛУ
ƒ Конкурс се расписује у првом кварталу
године и објављује на сајту Војне гимназије (www.gimnazija.mod.gov.rs)
ƒ На конкурс за упис у Средњу стручну војну школу могу се пријавити кандидати
који завршавају или су завршили 8. раз
ред основне школе и испуњавају опште и
посебне услове дефинисане конкурсом

За време школовања yченици су смеште
ни у интернату, осим ученика завршне године који су смештени у центрима за обуку
Војске Србије. Трошкове школовања сноси
Министарство одбране Републике Србије, на
основу уговора којим су прецизирана међу
собна права и обавезе.
По завршетку школовања ученици ће бити
промовисани у први подофицирски чин (вод
ник) и распоређени на дужности у јединице
Војске Србије.

ƒ Кандидати подносе пријаву територи
јалном органу Регион
 алног центра Министарства одбране на територији стал
ног места боравка
ƒ Кандидати подлежу провери физичке
способности, провери знања из матема
тике и физике, психолошкој и медицин
ско-здравственој процени
ƒ Кандидати који прођу ову селекцију ран
гирају се према постигнутим резултати
ма, а број кандидата који се прима од
ређује се на основу пројектованог броја
ученика
Детаљније информације у вези са начи
ном и садржајем школовања могу се добити
у Средњој стручној војној школи, Хумска 22,
Београд, телефон: 011/3603-655, 3603-972 и
3603-966
www.gimnazija.mod.gov.rs

У Средњој стручној војној школи орга
низује се школовање за подофицире ро
дова – служби техничких профила, у за
висности од потреба Војске Србије.

Заједнички део школовања, у трајању од
три године, реализује се у матичној школи, а
специјалистички део (последња година шко
ловања) у центрима за обуку Војске Србије.
Школовање траје четири године.

Средња стручна војна школа организује
ваннаставни васпитно-образовни рад из
области културно-забавног живота, спорта и научно-техничке делатности. Успешни
наступи наших ученика на такмичењима
свих нивоа у различитим областима знања,
спорта, стваралаштва и вештина су бројни.

Посебни облици наставе

Циљ школовања је стицање одговара
јућег општег образовања, општевојних и
војностручних знања и вештина, стручних
и психофизичких способности и моралних
вредности за професионално обављање
послова подоф
 ицира Војске Србије.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Обука у пливању
Наставне посете
Обука у скијању
Основна индивидуална обука
Логоровање са гађањем
Обука у управљању
моторним возилима
за Б категорију
Стажирање у
јединицама
Војске
Србије

Наставно особље чине цивилна и професионална војна лица. Осим о образовноваспитном, они се брину и о целокупном
животу ученика. Такође, сарадња са родитељима је успешна.

