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Поштовани родитељи,  

Ваше дете налази се пред једном 

од важних одлука – избором 

будуће професије. На овај начин 

желимо да вас упознамо шта нуди 

школовање у Гимназији „20. 

октобар“. 

О нама 

Гимназија „20. октобар“ у Бачкој Паланци има дугу 

традицију школовања најуспешнијих међу нама. Бивши 

ученици гимназије данас су стручњаци, запослени у 

угледним институцијама у граду, земљи и иностранству. 

На пријемним испитима наши ученици имају висока 

постигнућа и већина их се уписује на жељени факултет.  

Доступност високог образовања 

У савремном друштву послови са средњошколским 

образовањем су све ређи. Високо образовање је 

стандард 21. века и очекује се од сваког ко жели себи да 

обезбеди сигурну и успешну будућност.  

Гимназија је школа која, по дефиницији, образује 

ученике који имају намеру да наставе школовање, те она 

треба да буде и њихов први избор. Завршавањем 

гимназије вашем детету биће отворени путеви на све 

студијске програме, без препрека, како у формалном, 

тако и у садржајном смислу, јер наставно градиво 

обухвата сва она знања и вештине које ће ученицима 

бити потребне за упис и увод у студије.  

Државна матура 

Прописано је да ће, од школске 2023/24. године, сви 

ученици који буду завршавали средњу школу морати 

полагати државну матуру. То би требало да донесе више 

добробити, а прва међу њима је могућност конкурисања 

на више факултета у исто време (према листи жеља), 

чиме се смањују ризици да ће ученик остати неуписан.  

Потребно је да знате следеће чињенице о матури:  

1. Сви ученици у земљи полагаће матуру у исто време, 

коришћењем стандардизованих тестова;  

2. На факултетима се неће полагати пријеми испити, 

осим на неколико, који ће проверавати способности, 

попут уметничких; 

3. Ученици ће се рангирати на основу постигнућа на 

матурском испиту и успеха у школи;  

4. Постојаће 3 врсте матуре:  

 стручна – за ученике стручних школа, 

прилагођена запошљавању након средње 

школе; 

 уметничка – за ученике уметничких школа;  

 општа – за ученике гимназије, прилагођена 

даљем школовању.   

5. Само ученици гимназије имаће отворен пут на све 

студије. Ученици стручних и уметничких школа 

имаће врло сужену могућност уписа на студије 

уколико не положе и додатне испите које обухвата 

општа матура.   

Општа матура, која ће се полагати након гимназије, 

обухватаће полагање:  

 српског језика и књижевности,  

 математике,  

 и најмање једног предмета по избору ученика 

(страни језик, историја, биологија, физика, хемија...), 

а ученик ће се опредељивати у складу са даљим 

планом школовања.  

На пилот-истраживањима, која су вршена ради креирања 

државне матуре, ученици гимназије имали су најбоља 

постигнућа у свим предметима. Сматрамо да је ово 

најважнији разлог због којег је гимназија добар избор. 

Избор 

У зависности од склоности, у нашој школи ученик може 

изабрати: 

1. Општи тип гимназије – где су у сличном обиму 

заступљене све области знања;  

2. Друштвено-језички смер – где су су нешто више 

заступљене друштвене науке, језици и уметност 

(након овог смера ученику су такође доступни сви 

студијски програми).  

Добро окружење за учење 

У нашој школи ваше дете имаће добро окружење за 

учење. Наставници школе труде се да оформе услове у 

којима се поштују личне особености ученика, његове 

способности, склоности и сл. Мотивисани ученици наше 

школе подстицајно ће деловати и на мотивацију вашег 

детета.  

Наша школа настоји да прати напредак науке и светске 

трендове, па смо једна од школа која много пажње 

посвећује информационим знањима, савременим 

технологијама, медијској писмености, познавању 

страних језика и сл. Такође, организује се много 

ваннаставних активности (путовања, учешћа у културним 

догађајима, пројекти, уметничке, спортске и научне 

активности...). На тај начин ваше дете ће имати прилику 

да искаже своје склоности и да ужива у школовању.  

Школа у близини 

Последњих година део ученика из нашег града уписује се 

у новосадске школе. Важно нам је да знате да нема 

много основаних разлога за то. Досадашња искуства 

показују да наши ученици не заостају за постигнућима 

ученика новосадских школа, а неретко су и испред њих. 

Са друге, стране, останком у свом граду Ваше дете ће 

бити у безбеднијем окружењу, остаће дуже у породици 

и имати више слободног времена. Ово нису мали 

разлози, с обзиром да има тек петнаест година.  

Гимназија „20. октобар“ је добра школа која ће Вашем 

детету омогућити да оствари највише што може.  

http://gimnazijabp.edu.rs/
mailto:gimnazijabp@mts.rs

