
 СРЕДЊА ШКОЛА КРАЉ ПЕТАР I

ТОПОЛА



О нама

           Средња школа Краљ Петар I је основана у Тополи у 
септембру 1925. године под називом Занатско-трговачка 
школа. У својој дугогодишњој традицији, средња школа Краљ 
Петар I се трудила да одговори на потребе тржишта и 
образује ученике различитих образовних профила. Све је 
почело трговачким занатом, да би 1962. године дошло до 
разврставања смерова и образовних профила, којих је једном 
тренутку било и преко двадесет, а у септембру 1964. године 
долази до формирања гимназије.                                           

           Спајањем у средњошколски центар створена је 
јединствена образовна установа која је покрила све, до тада, у 
Тополи заступљене средњошколске профиле и смерове, 
укључујући и гимназију. 



О нама

            Средња школа Краљ Петар I данас образује ученике 
шест образовних профила. Трудимо се да, у позитивној и 
мотивишућој атмосфери, уз примену савремених метода 
наставе и практичне примене наученог, ученицима 
пренесемо потребна знања и пружимо сигурну основу за 
њихово даље школовање и рад у струци. 

                

   Погледај шта све можеш да научиш код нас и придружи 
нам се!!!



                    

                      
                      
                      НАШИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ



Ветеринарски техничар

     Ако волиш животиње и желиш да научиш да 
бринеш о њима онда је смер ветеринарски 
техничар право место за тебе. 

       Током школовања које траје четири године 
научићеш да помажеш ветеринару у лечењу 
оболелих или повређених животиња, у 
спровођењу поступака превенције (спречавања) 
ширења заразних болести животиња, као и у 
различитим поступцима узгоја животиња. 

  

      За више информација посети нашу интернет 
страницу http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

http://srednjaskola-topola.edu.rs/
http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Пољопривредни техничар
 Волиш природу, пољопривреду и сточарство?

  

   Препоручујемо ти наш смер пољопривредни 
техничар. 

     Школовање траје четири године током којих стичеш 
знања о ратарству, повртарству, цвећарству, воћарству, 
виноградарству, заштити биља, сточарству и 
пољопривредној техници. 

  

     За више информација посети нашу интернет 
страницу http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

http://srednjaskola-topola.edu.rs/
http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Машинбравар

      Машинбравар је оспособљен за рад на одржавању и 
поправљању машина и уређаја, односно врши спајање и 
састављање елемената машина, израђује канале за 
подмазивање, саставља и уграђује зупчанике на осовини, 
контролише и испитује склопове и подсклопове, дијагностикује 
кварове на алатним машинама и обавља мање поправке.

  

    Звучи занимљиво, зар не? 

  

     Школовање траје три године, а за више информација посети 
нашу интернет страницу http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

http://srednjaskola-topola.edu.rs/
http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Аутомеханичар
          Одувек су те привлачили аутомобили и друга моторна возила?

         У том случају, верујемо да ће ти се допасти наш смер аутомеханичар. Током школовања које траје 
три године научићеш да вршиш уградњу, одржавање и поправку аутоделова на возилима на моторни 
погон.  

  

  

  

  

         

    

   За више информација посети нашу интернет страницу http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

http://srednjaskola-topola.edu.rs/
http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Гимназија
Општи тип

       Уколико још увек не можеш да донесеш одлуку о избору 
средње школе, можда је гимназија општег типа прави избор 
за тебе. 

        У програму овог смера, који траје четири године,  је 
предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком 
смеру и више страних језика и друштвених наука него у 
природно-математичком смеру. Самим тим, овај смер пружа 
ученицима могућност да буду спремни за студије било ког 
профила.

  За више информација посети нашу интернет страницу 
http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Гимназија
Друштвено-језички смер

        Гимназија друштвено-језичког смера је добар избор 
ако желиш да, након четворогодишњег школовања, упишеш 
неки од факултета из области друштвених наука, права, 
историје, социологије, или да студираш књижевност, језике, 
журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје. 

          Дугогодишња пракса је показала да ученици, након 
завршеног школовања, успешно уписују и факултете који 
припадају групи природно-техничких наука. 

  За више информација посети нашу интернет страницу 
http://srednjaskola-topola.edu.rs/  

http://srednjaskola-topola.edu.rs/


         И то није све...



       На школској економији увежбаваш 
и практично примењујеш стечено знање 
које ће бити веома важно у твом даљем 
школовању и раду у струци. 



Опленачка визија 2019

        У нашој школи постоји 
Ученичка задруга у оквиру које 
можеш учествовати у пет 
резличитих секција. Бавимо се 
прерадом воћа и поврћа, 
припремамо колаче и сличне 
производе. Израђујемо и сувенире 
и разне украсе, а често 
организујемо и бројне културне и 
хуманитарне активности. 

  



Волимо да заједно учимо, путујемо, играмо, 
певамо, ширимо ведар дух и добро 

расположење.
 

Придружи нам се!!



За све додатне информације можеш нас пронаћи на следећи 
начин: 

Средња школа Краљ Петар I 

Шумадијска бр. 2
34310 Топола

034/6811-035

E-mail: ss.kraljpetar1@mts.rs
Web: http://srednjaskola-topola.edu.rs/ 

mailto:ss.kraljpetar1@mts.rs
http://srednjaskola-topola.edu.rs/
http://srednjaskola-topola.edu.rs/


Хвала на пажњи!

Очекујемо те! 
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