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О школи "Милутин Миланковић" у Јагодини

Средња школа „Милутин Миланковић” у Јагодини је прва приватна гимназија и 

медицинска школа у централној Србији, основана 2005. године. Верификована 

решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије бр. 022-05-00185/ 

2005-03.

Основни циљ наше школе је оспособити младе за самосталан стручни рад 

након завршетка четворогодишњег образовања и припремити их за наставак 

школовања на високошколским установама. Омогућавамо и ванредно 

школовањe, преквалификације и доквалификације.

У сагледавању сваког ученика као посебне личности, припремамо га за будуће 

занимање усклађујући његове жеље и могућности. Циљ нам је да младе 

генерације оспособимо за успешан живот и рад.

Школа се определила за образовно-васпитне профиле у области здравства и 

социјалне заштите као и општи гимназијски профил у четворогодишњем 

трајању.

ОМОГУЋАВАМО И ВАНДРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ. 
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Добродошли у храм знања нашег великана Милутина Миланковића!

Oсновани смо 2005. године као савремена гимназија и медицинска школа са добро опремљеним 

учионицама, кабинетима и лабораторијама.

Богато професионално искуство краси наше наставнике теоријских и практичних предмета, који имају 

огромну љубав, разумевање, стрпљење и ефикасне приступе стицању трајног знања.

Рад у малим групама омогућује сталну подршку и подстицај, развој мотивације и интересовања за 

изабрано занимање, самостално учење, развој способности и креативности, велики број понављања па 

тако и стицање врхунских знања и вештина.

Окружење школе је врло импресивно, огромно уређено двориште, недалеко од наставних база и у близини 

аква парка и зоолошког врта.

Дете је у центру свих активности и зато нам је императив стална сарадња и комуникација са родитељима 

путем родитељских састанака и свакодневних индивидуалних консултација. Захвални смо свим нашим 

ђацима и родитељима за указано поверење у нашу школу.

Образовање треба да прати и развија самосталне и самосвојне личности. Комуникацијске вештине су 

важан елемент рада са људима, па наше ученике подучавамо асертивној комуникацији, слушању, пружању 

емпатије, племенитости, доброти, радним навикама и тимском раду.

Шта још школа организује? Факултативну наставу немачког језика, консултативну наставу, пројектну наставу, 

секције, припреме за даље школовање, посете еминентним установама, хуманитарне акције, приредбе, 

посете позоришту, музејима, сајмовима, изложбама као и организовање такмичења из друштвених и 

природних наука и спортова.

Лидери у образовању! Многи наши ученици су завршили престижне државне и приватне факултете у земљи 

и иностранству (медицинске, фармацеутске, стоматолошке, физичке хемије, психолошке, биолошке…) као 

и високе струковне студије разних профила. Већина ученика су запослени у својој струци, а многи од њих 

имају своје ординације.

Искористите дан! Будите своји, будите увек у току, покретачи промене и носиоци развоја!
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Упис ученика и резервација места

Уписни рокови су усклађени са календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије. 

Стручну помоћ при избору занимања у циљу правилне професионалне орјентације пружиће Вам психолог 

школе. Оптималан број ученика је 25 у одељењу. 

Тестирање ученика (ТОС) почиње у јануару текуће године. Предност имају ученици који су раније извршили 

резервацију места. 

За упис у први разред, потребно је: Потребна документација приликом уписа:

1. Завршена основна школа - Попуњена пријава ученика за упис у средњу школу 

2. Ученик не старији од 17 година - Сведочанство о завршеној основној школи ( за упис

3. Положени квалификациони испит у основној школи у први разред) или сведочанство о завршеном

4. Процена општих способности претходном разреду (за упис у други, трећи, и 

четврти разред). 

- Извод из матичне књиге рођених

- Лекарско уверење о здравственој способности 

ученика (за упис у први разред) . 

- Потврда о положеном класификационом испиту.
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Гимназија – општи тип 

Гимназија „Милутин Миланковић“, заснована је на најсавременијем 

концепту образовног модела. Одликују нас одлична организација и 

методе извођења наставе.

У нашој школи комуникација на релацији ученик – професор је 

двосмерна, дијалошка, ученик активно учествује на часу, није само пуки 

посматрач и слушалац. 

Постоји могућност индивидуалног рада путем консултација. 

Педагошко-психолошка служба прати развој сваког ученика од тренутка 

уписа у школу па све до завршетка школовања. 

Ученицима пружамо најквалитетнији образовно-васпитни процес у ком 

свако може да искаже своју креативност и задовољи сва интересовања 

за новим садржајем, а посебно се негује тимски дух, толеранција и 

хуманост. 

Гиманзија поседује специјализоване кабинете, библиотеку, клуб, а 

ученицима обезбеђује уџбенике и школски прибор. 
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Редовно школовање траје четири године. Настава се одвија у учионицама и кабинетима 

школе, наставним базама школе – зубне лабораторије. 

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна знања и стручну 

оспособљеност за надоградњу зуба и мостова и израду: 

стомато-протетских надохнада, зубних круница, делимичних и потпуних зубних 

протеза. 

Након завршеног школовања зубни техничар може да ради у стомато-протетским 

установама и зубним лабораторијама. 

ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 
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Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама и 

кабинетима школе, као и наставним базама ван школе – здравственим 

центрима , болницама и институтима. 

У оквиру школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоретска 

знања и стручну оспособљеност за рад медицинских сестра техничара у 

болничким и кућним условима  ( нега и учешће у примарној здравстванеој 

заштити) . 

Након завршеног школовања медицинске сестре техничари су стручно оспособљени 

за самостално обављање радних задатака у свим установама за здравствену заштиту 

становништва стационираног амбулантног типа ( болнице, институти, клинике, домови 

здравља). 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 
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Редовно школовање траје четири године. Настава се одвија у учионицама и 

кабинетима школе, наставним базама ван школе - здравственим 

центрима, болницама као и рехабилитационим центрима. 

У оквиру школовања ученици стичу неопходна знања и стручну 

оспособљеност за примену различитих терапијских процедура (фото, 

механо, електро, соно, термо и хидро процедуре) и за обучавање 

пацијента при коришћењу различитих ортопедских помагала. 

Након завршеног школовања ученици су оспособљени за рад у домовима 

здравља, здравствено – рехабилитационим центрима, фитнес, спа и 

спортским центрима. 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 
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Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у учионицама 

и кабинетима школе као и наставним базама ван школе – апотекарским 

установама. 

У току школовања, ученици овог профила стичу неопходна теоретска 

знања и стручну оспособљеност за израду фармацеутских, лековитих и 

козметичких препарата као и за пријем и смештај робе у апотекама и 

индустријским погонима. 

Након завршеног школовања фармацеутски техничар може да ради у 

апотекарским установама, фабрикама за производњу фармацеутских 

препарата и у компанијама за дистрибуцију фармацеутских производа. 

ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 
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Редовно школовање траје четири године. Настава се обавља у 

учиноцама и кабинетима школе као и и наставним базама ван школе, 

козмето-естетским центрима и козметичким салонима. 

У оквиру школовања ученици овог профила стичу неопходна теоретска 

знања и стручну оспособљеност за обављање козмето-профилактичних 

и козметотерапијских процедура чији је циљ нега и заштита коже и 

отклањање естетских недостатака на кожи. 

Након завршеног школовања ученици су оспособљени за рад у 

центрима и салонима за спровођење професионалних козметичких 

третмана. 

КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР 
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Поред савремено опремљених кабинета и лабораторија у 

просторијама школе, вежбе и практична настава се реализују и 

на наставним базама у реномираним здравственим 

установама: 

- Општа болница - Јагодина

- Општа болница - Ћуприја

- Апотеке „Алоја“  

- Апотека – „Натура медика“ 

- Зубна лабораторија „Нешић“

- Ветеринарски инстут

- Завод за заштизу јавног здравља – Ћуприја 

- ЈП „Стандтард“ 
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Вандредно школовање уписују кандидати који имају завршено 

основно образовање , а навршених седамнаест година старости 

(и више).

Документација потребна за упис: 

- Сведочанство о завршеним разредима и завршеном 

основном образовању

- Извод из матичне књиге рођених 

- фотокопија личне карте 
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Преквалификацију уписују кандидати који желе да стекну 

диплому другог образовног профила у односу на раније 

примарно четворогодишње образовање. 

Документација потребна за упис: 

- Сведочанство о завршеним разредима 

- Диплома о завршеном школовању у четворогодишњем трајању

- Извод из матичне књиге рођених 

- фотокопија личне карте 
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Доквалификацију уписују кандидати са завршеним трећим 

степеном образовања са жељом за стицање дипломе четвртог 

степена одговарајућег образовног профила. 

Документација потребна за упис: 

- Сведочанство о завршеним разредима

- Диплома о завршеном испиту 

- Извод из матичне књиге рођених 

- фотокопија личне карте
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Средња школа „Милутин Миланковић“ – Јагодина

Зеленгора бб, 35000 Јагодина 

☎ +381 (0) 35 243 713

☎ +381 (0) 64 88 66 150

📧mm.med.ja@verat.net

Директор 

📧 grozdanic.ljiljana@ja.mmilankovic.edu.rs

🔗 www.milutinmilankovic.edu.rs

🔗 instagram.com/srednjaskolamilutinmilankovic

🔗 facebook.com/srednja-skola-milutin-milankovic-jagodina


