
ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ШКОЛА?     

 Гимназија „Свети Сава'' је  
школа у центру града,  
на Савском венцу,  
у Ресавској 58 (Генерал Жданова 58), у близини 
Славије, улица Кнеза Милоша и Немањине... Из 
скоро свих крајева града - Звездаре, Врачара, 
Новог Београда, Вождовца, Старог града, 
Палилуле, Чукарице...  долази се углавном само 
једном линијом градског превоза или пешке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДРАГИ ОСМАЦИ,  
 
пред вама је једна велика одлука. Шта и куда даље?  
Неки су се већ одлучили,  
а неки још увек разговарају са родитељима, наставницима, 
друштвом... и покушавају да пронађу себе. Можда је стручна школа 
права одлука, а можда је то ипак гимназија. Могућности су 
различите.  Ако сте се одлучили за гимназију, у дилеми сте која је 
најбоља и коју да одаберете? 
 
Уколико желите добро друштво, професоре које ћете разумети и од 
којих ћете много научити, уколико желите да развијате таленте и 
откријете своје способности, да правилно изаберете и добро се 
припремите за упис на факултет, да научите да учите, размишљате 
и да се укључите у активности које се не своде само на „бубање“, а 
да из школе са осмехом изнесете потребно знање, ПРВИ И ПРАВИ 
избор за вас је Гимназија „Свети Сава“. 
 

          

ШТА МОГУ ДА РАДИМ КАДА  
ЗАВРШИМ ГИМНАЗИЈУ?             

Гимназија је општеобразовна школа, која припрема ученике за даље 
школовање, за факултете. Наша Гимназија има два смера: 
природноматематички - са више математике, физике, хемије и 
биологије, који даје усмерење ка Електротехничком, Биолошком, 
Хемијском, Математичком, Медицинском, Стоматолошком, ФОН-у, 
Грађевинском..., док друштвенојезички смер има више часова 
српског језика и књижевности, страних језика, историје, филозофије 
и припрема за Филозофски, Филолошки, Правни, Економски, 
Универзитет уметности.... Без обзира на смер, ако се ученик 
предомисли у току школовања, са оба смера могуће је уписати било 
који жељени факултет.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 КАКВИ СУ  
ПРОФЕСОРИ? 
 
Професори наше  
школе труде се да на 
прихватљив начин приближе ученицима обимно 
гимназијско градиво и науче их да уче, да развију 
код њих логичко размишљање, подстакну 
креативност и припреме их за даље школовање.  
У школи се организује допунска настава за оне који 
имају проблеме са неким предметом, као и додатна 
за ученике које показују већа интересовања. 
Професори су обучени за активну наставу, а 
показују велико разумевање за ученике и проблеме 
њиховог одрастања.  
Имамо добру ПЕПСИ службу која је увек доступна 
и ученицима и њиховим родитељима за разговоре 
о свим проблемима: у учењу, у породици, у 
друштву... 

 

  ДА ЛИ ЋУ МОРАТИ  
МНОГО ДА „БУБАМ''? 
 

Од ученика не очекујемо да 
„бубају'', већ да размишљају, 
истражују, самостално 
закључују и активно учествују 
у настави.  
Са добром организацијом 
времена могу да се постигну 
и добре оцене, рад у 
секцијама, спортске 
активности... Наравно, остаје 
времена и за друштвене 
активности.  

 

КАКВА ЈЕ БЕЗБЕДНОСТ 
 У ШКОЛИ? 

 
Школа и школско 
двориште су међу 
најбезбеднијима у 
граду.  
Имамо одличног школског 
полицајца, који је остварио 
добру комуникацију са 
ученицима и родитељима. 
Поред тога у школи је 
ангажовано и обезбеђење - 
чувари, који су у школи 24 часа. 
 

 



 

  
КАКВЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ 
ПОСТОЈЕ ОСИМ  
РЕДОВНИХ ЧАСОВА?  
 
Ученици могу да се укључе у рад 
неке од многобројних секција: 
биолошке, хемијске, физичке, 
литерарне, новинарске, драмске, 
филозофске, географске, 
историјске.... У школи се 
организују квизови и друга 
такмичења између одељења, 
трибине, свирке, хуманитарне 
акције, друштвено-корисне 
активности... 
Ученици могу и самостално да 
иницирају, развијају и воде 
различите пројекте. Школа је 
отворена и суботом и недељом, 
када се одвијају различите 
спортске манифестације или друге 
ваннаставне активности.  
У четвртом разреду ученици се у 
школи припремају за пријемне 
испите у оквиру програма 
професионалне оријентације по 
којем смо јединствени у граду. 

ДА ЛИ ЋУ МОЋИ ДА СЕ 
ТАКМИЧИМ?  

Наши ученици остварују  
изузетне резултате на 
градским и републичким 
такмичењима из природних 
предмета, математике, на 
литерарним конкурсима, 
такмичењима из историје, у 
беседништву,  глуми.... 
Ученици који освоје неко од 
прва три места на 
републичким такмичењима 
ослобођени су полагања дела 
или целог пријемног испита 
на факултету.  

 

А КАКВЕ СУ ВАМ ЕКСКУРЗИЈЕ? 
 
Организујемо и  незаборавне  екскурзије. Ученици иду у Будимпешту, 
Праг, Беч, обилазе Метеоре, Солун, Атину, Делфе, а у четвртој години 
на екскурзију идемо у Италију, Француску или Шпанију. Имамо 
међународну размену са гимназијом у Словенији, планирана су 
студијска путовања за Мађарску, Румунију... 
 
За све ученике организујемо и излете у оквиру секције „Сремуш“, где 
ученици бораве у природи и уче се здравим стиловима живота. 



 

 

 

 

 

ЗАШТО ДА ИЗАБЕРЕМО БАШ ВАС? 

Ако сте радознали, желите да проширите своје знање, 
спремни сте за рад и нове изазове и хоћете да се без 
бриге упишете на жељени факултет, а при томе да 
памтите средњу школу као најлепши период у животу, 
Гимназија „Свети Сава'' је ПРВИ И ПРАВИ избор за вас. 

 

 

 

НАША МИСИЈА   

је да подстичемо и подржавамо развој сваког ученика и 
његово одрастање у образованог, успешног, 
задовољног и доброг младог човека. 

НАША ВИЗИЈА 

је да будемо школа коју ће да воле и поштују и ученици 
и наставници и родитељи. 

 


