


О Гимназији 
 Основана је Указом краља Петра Првог 

Карађорђевића 16. јула 1909. године 
 

 2004. године Гимназији је уручена Вукова награда 
за унапређење културе у Србији. 

 

 2009. године обележена је стогодишњица школе 
свечаном академијом, ликовним колонијама и 
манифестацијама током целе године. 
 

 2011. године завршена је санација школе од 
последица земљотреса и опремање кабинета је у 
току. 



Гимназија данас 
Гимназија данас 



Наставу изводи стручни кадар од 72 професора 

 

 трећина професора наставила је образовање на 
магистарским студијама 

 

чак 10% запослених већ има звање магистра, 
специјалисте или су докторанти у својој области. 



Гимназију уписују најбољи ученици краљевачких школа 
 

 

Hајважнији разлози: 

изузетно опште образовање 
 

одлична припрема за факултет  
 

изградња себе као личности  
 

учествовање у разним секцијама и пројектима 
 

међународне размене 
 

испољавање свог стваралаштва и креативности 



 76,7% гимназијалаца се изјаснило да је 
самостално изабрало школу  

 

  72,6% би поново уписало  гимназију  

 

 свега 52,9% ученика средњих стручних 
школа би поново изабрало исту. 



 ученици настављају своје образовање 
на факултетима по завршетку 
гимназије  
 

o разлози:  
• изванредно гимназијско знање  

 

• полагање пријемних испита по 
гимназијском програму 
 

• директна проходност на факултет 
 

 
 
 



СМЕРОВИ 

Класична 
одељења 

Природно-
математички смер 

Општи смер 

Друштвено-
језички смер 

Специјализована 
одељења 

Математичка 
гимназија 

Филолошка 
гимназија 



Класична одељења 

Природно-
математички смер 

 
природнe науке 
(физика, хемија, 
биологија, географија) 
 

математика, 
рачунарство, 
информатика, ... 

Општи смер 
 

спој друштвеног и 
природног смера 

 
једнако заступљене 
природне и друштвене 
науке 

 
страни језици  

 

Друштвено-
језички смер 

 
друштвене науке 
(историја, 
филозофија, 
психологија 
социологија,) 

 

 језици (српски, 
енглески, немачки, 
француски, латински) 

 

уметности (музика, 
ликовна уметност) 



Специјализована одељења 

 Филолошка гимназија 
 

  24 ученика 

 

  језици: енглески, немачки 
француски, и латински 

 

  стручни предмети: реторика, 
линвистика и превођење, ... 

 

• Математичка гимназија 
 

•  20 ученика 

 

• стручни предмети: геометрија, 
астрономија, програмирање 
нумеричка математика, ... 

 

 



Добродошли у Гимназију !!! 



Активности ученика Гимназије 
Женски одбојкашки клуб ,,Гимназијалац” 

 

Међународна сарадња 
 

Такмичења 
 

Еколошка секција 
 

Фотографска секција 
 

Истраживачка станица ,,Петница” 
 
 

Драмска секција 

 

 

 

 



Теренско истраживање 









Међународна сарадња 

Црна Гора 

Словенија 

Немачка 

Француска 



Француска -Лион 





Словенија - Марибор 





  Немачка        Aлен 





Црна Гора - Жабљак 





 

 




