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Средња школа на Берковићима је почела са радом 01.09.2001.год. До септембра 2007
год је била је подручно одјељење ЦЕНТРА СРЕДЊИХ ШКОЛА ТРЕБИЊЕ, а од
септембара 2007 год рјешењем министарства просвјете и културе о мрежи средњих
школа је у саставу ЈУ Средњошколски центар „Светозар Ћоровић“ Љубиње. У протеклом
периоду је школа извела укупно 17 генерација у струци економија право и трговина, и то
16 генерација у занимању економски техничар и једна генерација трговачки техничар.

      

  

 Многи свршени ученици су наставили школовање успјешно широм БиХ , па чак и на
факултетима Србије.

  

  

Школа располаже са информатичким кабинетом који пружа квалитетне услове, за
квалитетно образовање у оквиру информационих технологија. Осим тога школа
располаже са квалитетним учионичким простором, учионице су прозрачне и свјетле.
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  У оквиру школе постоје и уређени спортски терени на којима ученици су у могућности дасе баве разним спортским активностима         ( кошарака, мали фудбал , одбојка , и другеактивности).  

  Наставно особље је верификовано за обављање наставе из свих наставних предметапредвиђених НПП.  За школску 2021/2022годину предвиђен је упис у први разред у оквиру струкеУгоститељство и туризам, занимање туристички техничар.  Школа је у сарадњи са општином Берковићи предвидјела одређене погодности заученике који се опредјеле за упис за наведено занимање.  Мјесечна стипендија у износу од 50КМ за све ученике , а ученицима који остваренајмање врлодобар успјех (просјек 3,50) наставља се исплата за следеће године. Осимтога општина Берковићи је преузела обавезу и плаћања уписнине за сваког ученика (од50КМ ) за ову школску годину.  Информације о занимању ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР  Образовање траје четири године , ученици се припремају за рад у хотелијерству итуризму, те у туристичким агенцијама.  Ученици ће завршетком школовања бити у могућности да обављају следеће послове:  -         Извршава послове у туристичким агенцијама : уговарање , обрачунавање ипродаја туристичких аражмана , те бројне информације туристима о свим услугама уземљи и иностранству .  -         Ради послове на рецепцији : пријава , одјава гостију и друге услуге током боравкау хотелу.  -         Организација и смјештај туриста у хотелима и током боравка у хотелу и бројне  информације о свим услугама  -         Организација,припрема и извођење путовања  Током школовања акценат је на стручним предметима чије је познавање неопходно зарад у струци, као и на страним језицима.Стручни предмети су туристичка групапредмета : агенцијско и хотелијерско пословање, основе туризма и угоститељства,економика туризма и хотелијерство.  Након завршетка школовања ученици могу наставити образовање на било којемфакултету , а посебно факултету туризма.  Практична настава се одвија у школи у кабинету који је за те сврхе адекватно опремљен.  Школовањем кадра у овој области дајемо допринос развоју туризма источнеХерцеговине као и цијеле Босне и Херцеговине.  
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