
ЗАШТО СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА?

 Гимназија je убедљиво најбоља припрема за наставак 
школовања на свим факултетима.

 Годинама уназад имамо око 90% сврешних 
гимназијалаца који уписују неки факултет, а приближно 
80% њих уписује факултет који жели.
Другим речима, од пет гимназијалаца, њих четворо 
наставља школовање у складу са својом жељом.

 У последње време, од троје гимназијалаца чак њих двоје 
успева да студира на буџету.

 Велики број гимназијских смерова који може да задовољи 
интересовања скоро сваког ученика који касније жели да 
студира; 

 95% наставног кадра има одговарајућу стручност; 
 Могућност изучавања већег броја страних језика
 Ученици завршног разреда имају могућност да полажу 

испит за стицање Немачке језичке дипломе I степена (DSD 
1) која је међународно призната;

 Велики број секција: драмска, рецитаторска, литерарна, 
програмерска, кинематографска, лигвистичка, ликовна, 
психолошка, географска, математичка, еколошка, 
шаховска, дебатни клуб, фудбалска, кошаркашка, атлетска, 
одбојкашка, друштвени плесови, рукометна, итд.

 Сарадња са гимназијама из Србије и иностранства
 Организује се велики број трибина и предавања из 

различитих области
 Учешће у реализацији великог броја пројеката као носилац 

и/или партнер (Еразмус +, Градски фестивал науке Физи 
Бизи, Екоактивизам, итд.)
  

Контакт:
адреса: Доситеја Обрадовића 2;

телефон: 025 420 327;
www.gimnazijaso.edu.rs

fb.me/Gim.Sombor
www.instagram.com/gimnazijasombor/

gimso@mts.rs

    

Похађање Гимназије је најбољи начин 
да се припремите за студирање 

на свим факултетима!

Гимназија „Вељко Петровић“ се сврстава у ред школа са дугом 
традицијом. Наредне године обележавамо 150 година од 
оснивања. Наша Школа ученицима пружа могућност стицања 
општег образовања и културе чиме их припрема за будуће 
академске грађане.
Од оснивања 1872. године до данас, Гимназију су похађале 
многе значајне личности: 
Вељко Петровић - књижевник, 
Милан Коњовић - сликар, 
владика Иринеј Буловић и многи други.

 Школа је добитник ИЗУЗЕТНЕ ВУКОВЕ НАГРАДЕ у 2016-тој 
години за допринос развоју културе у Србији и свесрпском 
простору. 

 Добитник је ЗАХВАЛНИЦЕ за афирмацију и промоцију 
Сомбора у земљи и иностранству (2017).

 Национални савет мађарске националне заједнице је 
Гимназију „Вељко Петровић“ уврстио у ред васпитно-
образовних установа од посебног значаја за образовање 
припадника мађарске националне мањине (2011).

 Успеси наших ученика на Републичким и Међународним 
такмичењима сврставају школу међу водеће у Србији.

 У нашој школи ученици се могу уписати на један од 
шест смерова:
- природно-математички (60 ученика);
- друштвено-језички (60 ученика);
- општи (30 ученика на мађарском језику);
- за ученике са посебним способностима за
   рачунарство и информатику (20 ученика):
- за ученике са посебним способностима за
   географију и историју (20 ученика):
- за ученике са посебним способностима за
  спорт (20 ученика).
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СВИСВИ  ГИМНАЗИЈСКИГИМНАЗИЈСКИ  СМЕРОВИСМЕРОВИ
  ОМОГУЋАВАЈУОМОГУЋАВАЈУ  ПРОХОДНОСТПРОХОДНОСТ  НАНА  

СВЕСВЕ  ФАКУЛТЕТЕФАКУЛТЕТЕ!!

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ  СМЕРСМЕР
ОмогућаваОмогућава  најквалитетнијенајквалитетније  условеуслове  заза  уписупис  нана  свесве  
друштвенедруштвене  факултетефакултете  (право,(право,  филозофија,филозофија,  психологија,психологија,  
социологија,социологија,    педагогија,педагогија,  учитељски,учитељски,  теологијатеологија  …)…)  ии  
језичкејезичке  факултетефакултете  (енглески,(енглески,  немачки,немачки,  француски,француски,  
руски,руски,  …).…).

УченициУченици  којикоји  завршезаврше  гимназијугимназију  нана  овомовом  смеру,смеру,  поредпоред  
наведенихнаведених  факултета,факултета,  успешноуспешно  уписујууписују  ии  економију,економију,    
менаџмент,менаџмент,  уметничкеуметничке  факултете,факултете,  туризмологију,туризмологију,  аа  
имамоимамо  случајевеслучајеве  дада  упишуупишу  архитектуру,архитектуру,  ПМФ,ПМФ,  ФТН,ФТН,  
медицинумедицину  ии  друго.друго.    

НајважнијиНајважнији  предметипредмети  уу  оквируоквиру  овоговог  смерасмера  сусу  српскисрпски  
језикјезик  ии  књижевност,књижевност,  странистрани  језици,језици,  латинскилатински  језик,језик,  
ликовно,ликовно,  музичко,музичко,  историја,историја,  филозофија,филозофија,  социологија,социологија,  
психологија….психологија….

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ  СМЕРСМЕР
ОбезбеђујеОбезбеђује  најбољунајбољу  припремуприпрему  заза  уписупис  ии  студирањестудирање  
математике,математике,  физике,физике,  хемије,хемије,  биологије,биологије,    студијестудије  изиз  
областиобласти  здравстваздравства  каокао  штошто  сусу  медицина,медицина,  фармација,фармација,  
стоматологија,стоматологија,  ветерина,ветерина,  инжењерскеинжењерске  студијестудије  каокао  штошто  
сусу  електротехника,електротехника,  машинство,машинство,  технологија,технологија,  саобраћај,саобраћај,  
грађевина,грађевина,  шумарство,шумарство,  пољопривреда.пољопривреда.

НијеНије  малимали  бројброј  ученикаученика  којикоји    завршезаврше  овајовај  смер,смер,  аа  упишуупишу  
право,право,  језике,језике,  економију,економију,  политичкеполитичке  наукенауке    ии  слично.слично.

НајважнијиНајважнији  предметипредмети  уу  оквируоквиру  овоговог  смерасмера  сусу  
математика,математика,  физика,физика,  хемија,хемија,  биологија,биологија,  географија,географија,  
рачунарстворачунарство  ии  информатика…информатика…  

ОПШТИОПШТИ  СМЕРСМЕР  (на(на  мађарскоммађарском  језику)језику)

ÁLTALÁNOS (magyar nyelven)

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИСПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ  СМЕРОВИСМЕРОВИ

ИТИТ  СМЕРСМЕР  
(смер(смер  заза  ученикеученике  саса  посебнимпосебним  способностимаспособностима  заза  
рачунарстворачунарство  ии  информатику)информатику)
УченициУченици  којикоји  завршезаврше  овајовај  специјализованиспецијализовани  смерсмер  
оспособљениоспособљени  сусу  дада  сесе  бавебаве  једнимједним  одод  најтраженијихнајтраженијих  ии  
најперспективнијихнајперспективнијих  пословапослова  данашњицеданашњице  ––  
програмирањем.програмирањем.  УУ  случајуслучају  дада  сесе  определеопределе  заза  
студирање,студирање,  имајуимају  великевелике  шансешансе  дада  упишуупишу  ии  успешноуспешно  
завршезаврше  некенеке  одод  најпрестижнијихнајпрестижнијих  факултетафакултета  каокао  штошто  сусу  
ЕТФ,ЕТФ,  ФТН,ФТН,  ФОН,ФОН,  ПМФ,ПМФ,  МатематичкиМатематички  факултет,факултет,  алиали  ии  
свакисваки  другидруги    факултетфакултет  гдегде  сусу  важниважни  знањезнање  математикематематике  
ии  програмирања.програмирања.  

НеНе  постојепостоје  никаквеникакве  препрекепрепреке  дада  ученициученици  којикоји  имајуимају  
дипломудиплому  овоговог  смерасмера  успешноуспешно  студирајустудирају  нана  факултетимафакултетима  
гдегде  математикаматематика  ии  програмирањепрограмирање  немајунемају  посебанпосебан  значајзначај    
каокао  штошто  сусу  нпр.нпр.  економија,економија,  право,право,    филозофија…филозофија…

ГИГИ  СМЕРСМЕР  
(смер(смер  заза  ученикеученике  саса  посебнимпосебним  способностимаспособностима  заза  
географијугеографију  ии  историју)историју)

ПоредПоред  изузетногизузетног  знањазнања  изиз  географијегеографије  ии  историјеисторије  овајовај  
смерсмер  омогућаваомогућава  надпросечнанадпросечна  знањазнања  изиз  странихстраних  језика,језика,  
алиали  ии  програмирања,програмирања,  јерјер  имајуимају  могућностмогућност  радарада  уу  мањиммањим  
групамагрупама  додо  1010  ученика.ученика.  УченициУченици  имајуимају  приликуприлику  дада  
стекнустекну  додатнододатно  знањезнање  ии  изиз  ИТ-а,ИТ-а,  јерјер  сесе  обучавајуобучавају  заза  
коришћењекоришћење  ГеографскогГеографског  информационогинформационог  системасистема  
(ГИС-а).(ГИС-а).

ПоредПоред  студирањастудирања  географијегеографије  ии  историјеисторије  овајовај  смерсмер  
представљапредставља  одличнуодличну  припремуприпрему  заза  бављењебављење  туризмом,туризмом,  
странимстраним  језицима,језицима,  геодезијом,геодезијом,  економијом,економијом,  правом,правом,  
археологијом,археологијом,    новинарством,новинарством,  политиком,политиком,  историјомисторијом  
уметностиуметности  ……

НеНе  постојипостоји  препрекапрепрека  дада  ученициученици  којикоји  стекнустекну  
гимназијскугимназијску  дипломудиплому  заза  овајовај  смерсмер  студирајустудирају  медицину,медицину,  
филозофију,филозофију,  математикуматематику  илиили  некенеке  другедруге  студијестудије  којекоје  
немајунемају    директнедиректне  везевезе  саса  географијомгеографијом  илиили  историјом.историјом.

СПОРТСКИСПОРТСКИ  СМЕРСМЕР  
((смерсмер  заза  ученикеученике  саса  посебнимпосебним  способностимаспособностима  заза  спорт)спорт)

НајновијиНајновији  смерсмер  уу  нашојнашој  школишколи  омогућаваомогућава  ученицимаученицима  
којикоји  сесе  бавебаве  спортомспортом  дада  лакшелакше  усклађујуусклађују  својесвоје  спортскеспортске  
обавезеобавезе  (тренинге,(тренинге,  такмичења,такмичења,  припреме,…)припреме,…)  саса  
школскимшколским  обавезама.обавезама.

ПохађањеПохађање  овоговог  смерасмера  обезбеђујеобезбеђује  најбољунајбољу  припремуприпрему  заза  
студирањестудирање  ДИФ-а,ДИФ-а,  ВојнеВојне  академије,академије,  ПолицијскеПолицијске  
академије,академије,  каокао  ии  бављењебављење  спортскомспортском  медицином,медицином,  
спортскимспортским  новинарствомновинарством  ии  спортскимспортским  менаџментом.менаџментом.  

ЗавршавањемЗавршавањем  средњесредње  школешколе  нана  овомовом  смерусмеру    представљапредставља  
добрудобру  припремуприпрему  ии  заза  студирањестудирање  свихсвих  другихдругих  факултетафакултета  
ии  нене  постојипостоји  никакваникаква  препрекапрепрека  дада  сесе  наконнакон  похађањапохађања  
овоговог  смерасмера  ученициученици  нене  упишуупишу  нана  ПравниПравни  факултет,факултет,  
ЕкономскиЕкономски  факултет,факултет,  ПМФ,ПМФ,  ФТН,ФТН,  ФилолошкиФилолошки  
факултет,факултет,  ФилозофскиФилозофски  факултет,факултет,  ……

ОПРЕМЉЕНОСТОПРЕМЉЕНОСТ  ГИМНАЗИЈЕГИМНАЗИЈЕ

Издвајамо:
 Библиотека са читаоницом (опремљена и говорним 

софтвером и аудио уџбеницима за ученике којима је 
потребна додатна подршка у образовању)

 Свечана сала
 Нова фискултурна сала
 Три рачунарске учионице
 АМREST интернет мрежа
 Савремена наставна средства у скоро свим 

кабинетима 
 Школски отворени клуб
 Приступна рампа за особе са посебним потребама

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 Уписне активности се могу спроводити и пратити на 

порталу: https://mojasrednjaskola.gov.rs/
 Све додатне информације можете добити позивом: 
 на телефон     064 804 4127 
 на вибер: +381 65 944 2047

https://mojasrednjaskola.gov.rs/

