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ТРАДИЦИЈА

Суботица је добила Гимназију 1795. године. Она се
састојала од три граматичка и два хуманистичка
разреда. То потврђује и први печат Гимназије са
натписом Sigil. Gimnasii M. Theresiopolitani 1795.
Све до краја XIX века Гимназија се налазила или при
Фрањевачком самостану, или у неадекватним
зградама недалеко од Градске куће. На захтев
Министарства просвете, град је финансирао
изградњу данашње зграде Гимназије. Она се данас
убраја у споменике културе као непокретно
културно добро, а изграђена је према нацртима
чувеног архитекте Ференца Рајхла у духу позног
барока. У њој се настава одвија од школске
1899/1900. године.
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Након завршетка Другог
светског рата, после неколико
реформи школства дошло је до
спајања две постојеће више
мешовите гимназије и створена
је Виша мешовита гимназија
„Моша Пијаде” а име Гимназија
„Светозар Марковић” носи од
1988. године.

ТРАДИЦИЈА
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Дражен Марић ,
доктор економских
наука, Економски
факултет у Суботици



За прва три смера у обзир се узима број бодова
на завршном испиту (мала матура) и успех
ученика од VI до VIII разреда. За ИТ смер је
неопходно положити и пријемни испит из
математике.

О  НАМА

природно-математички
друштвено-језички
општи
ИТ (одељење за ученике са
посебним способностима за
рачунарство и информатику)

Смерови

Услови уписа

IG: gimstagram.su
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Изборни програми
Језик, медији и култура, Уметност и дизајн,

Примењене науке, Здравље и спорт



Када завршим природно-математички смер да ли могу да
будем само доктор, математичар или инжењер?
Ученици који завршавају природно-математички смер могу да
наставе студије на било ком универзитету, могу да се определе
и за друштвене или хуманистичке науке. Ученици на овом
смеру развијају аналитичко мишљење – разлагање чињеница
корак по корак, логику, планирање учења, као и опште знање
из свих предмета.
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организ
у�емо �едан интере

сантан догађа
� – Међуна

родни

дан бро�а Пи и годиш
њицу рођењ

а �едног 
од на�већ

их

светски
х умова -  Албер

та А�ншта
�на?

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
СМЕР

Гимназија пружа ширину твом образовању иврхунску основу за сваки факултет, стварајућидобре радне навике. Гимназија даје издржљивакрила за лет у одрасли свет. (Нора Тркља, докторанд из области физикаплазме и маратонка)

Предмети са већим бро�ем часова
недељно

математика, биологија, физика, хемија
Често постављана питања:



Гимназија није била лака, али су је управо такви, посебнипредавачи, учинили местом које ме је натерало да вишечитам, да се преиспитујем, да увидим своје слабе тачке, дазаволим науку, па чак и математику, физику и хемију, закоје никада нисам имао превише дара. А на пољима накојима сам био добар – пољима књижевности,новинарства и глуме – гимназија ми је понудила вишемагије од Хогвортса. (Стефан Јањић, асистент на Одсеку замедијске студије Филозофског факултета Универзитета уНовом Саду)

Мила Колунџић: Танатос

IV (одломак)

 
Хајде да хватамо звезде за краке

Нека нас виде како и то знамо

Нека нас виде црвене

И црне
Нека нас виде плаве

Нека плачу, сви нека плачу

Док се грлимо

Ово је смер на којем ћеш за четири године имати више од
хиљаду часова језика и књижевности, смер који ће ти помоћи у
упознавању друштва кроз изучавање историје, географије,
филозофије, социологије... и бићеш спреман за сваки факултет
хуманистичког профила. АЛИ, ако током школовања схватиш
да си, ипак, више природњак, отвориће ти врата и свих других
факултета! Путуј до своје срећне звезде!

ДРУШТВЕНО- ЈЕЗИЧКИ
СМЕР

Предмети са већим бро�ем часова
недељно

српски језик и књижевност, енглески језик,
историја, филозофија, социологија



Ако си добар математичар, а интересују те програмирање, рачунарство и
базе података, овај смер је прави избор за тебе. Иако добијаш широко
знање из општеобразовних предмета, највећи број часова посвећен је
информатичким предметима на којима посвећени и стручни професори
граде основу за твоје даље усавршавање у области ИТ сектора.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство
и информатику, поред завршног испита, потребно је да положиш
пријемни испит из математике, који носи 240 бодова, и освојиш
најмање 120 бодова.
Одељење укупно броји 20 ученика и настава је прилагођена
индивидуалном раду, али и раду у мањим групама чиме је омогућено да
покажеш своје знање и таленат.

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УЧЕНИКЕ  СА  ПОСЕБНИМ
СПОСОБНОСТИМА  ЗА  РАЧУНАРСТВО  И

ИНФОРМАТИКУ
 

Предмети са већим бро�ем часова
недељно

математика, физика, програмирање, базе
података, примена рачунара

 

Послови се брзо мењају под четвртом индустријском

револуцијом. То диктирају технологије попут

аутоматизације, вештачке интелигенције, роботике,

машинског учења и генерално дигитализације.

Најтраженији ће бити они који знају своју струку и сем

ње добро разумеју снагу и начин функционисања

поменутих технологија. Начини први корак у том

правцу и упиши гимназију. (Небојша Гвозденовић,

редовни професор Економског факултета у Суботици)



Један од главних разлога зашто сам изабрао

гимназију јесте ширина и квалитет знања које

она пружа. Поврх свега тога, гимназија је

место где сам провео неке од најлепших дана

своје младости, створио незаборавне

успомене и стекао пријатеље за цео живот. 

(Ђорђе Петровић, мастер инжињер

нуклеарних наука)

АКО ТЕ ЈОШ УВЕК НИСМО УВЕРИЛИ ДА

УПИШЕШ ГИМНАЗИЈУ, ЕВО ЈОШ 8+1

РАЗЛОГА ДА НАСТАВИШ ШКОЛОВАЊЕ

КОД НАС:

2. Једина је гимназија с четири смера у
округу (друштвено-језички, природно-
-математички, општи и ИТ).

5. Имаћеш прилику да учествујеш
на многим такмичењима („Кенгур
без граница“, Међународно
такмичење из енглеског језика
HIPPO, Књижевна олимпијада, Квиз
у знању и креативности на
хрватском „Читањем до звијезда“,
такмичење у програмирању и
многа друга).

4. Гимназија подстиче на
истраживачки рад и критичко
мишљење, развија дух толеранције
и свест о потреби целоживотног
усавршавања и учења.

9. Имаћеш прилику да припремиш
неки укусни специјалитет за Базар
здраве хране.

Гимназија има дугу традицију и
препознатљива је у граду и околини.

1.

7. Наша школа омогућава да се
припремиш за испит из немачког
језика ДСД1.

6. Можеш да узмеш учешће у раду
школског листа Gymnasium и
школског ТВ дневника
„Светозарац“.

3. Настава се одвија на три
наставна језика: српском,
мађарском и на хрватском језику.

8. Имаћеш јединствену прилику да
учествујеш у програмима размене
ученика посредством удружења
Интеркултура АФС Србија.

Да ли знаш да подстичемо свест о правилно� исхрани, па сваке године у

оквиру Базара здраве хране спремамо здраве и укусне оброке.

Размишљамо и о здрављу наше планете па рециклирамо конзерве и

пластичне флаше?


