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Гимназија омогућава највиши стандард образовања 

што представља покретачку снагу будућности.Инова-

цијама у  настави негујемо  традиционалне  вредности 

образовања. Након завршеног четворогодишњег

школовања у  Гимназији  и  положене опште матуре, 

можеш уписати било који факултет.

Гимназија „Душан Васиљев” најстарија је средња

школа у Кикинди. Негује традицију дугу више од 160

година. О њеним вредностима, историјату, култовима

знања,  другарства,  уметности,  спорта  и  такмичења, 

као и учења за живот, те просветитељској мисији

прочитајте више на сајту школе.

ГимназиjА
„Душан Васиљев”

    отвара врата за безброј могућности 

www.g imnaz i jak i . r s

@gimnaz i ja_k ik inda

k ik indska  gimnaz i ja

Контакт:
Доктора  Зорана  Ђинђића  7

23300 Кикинда

0230/422-557

gimnaz i jak i@mts . rs

Ко смо ми?

Шта нудимо?

СВЕСТРАНO ОБРАЗОВАЊЕ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007696875401
https://www.instagram.com/gimnazija_kikinda/?hl=sr
http://www.gimnazijaki.rs/
http://www.gimnazijaki.rs/


У  школској  2022/23. уписујемо

2 одељења  природно-математичког и

2 одељења друштвено-језичког смера.

 

Ако волиш да читаш, уживаш у учењу 

страних језика, ако си уметничка душа,

ако те интересује шта се дешавало пре 

много вековa и какве то има последице

данас, упиши ДРУШТВЕНИ смер.

 

Ако си ипак природњак у души и волиш

да бућкаш хемијске напитке, мериш и  

прерачунаваш, доказујеш теореме или

можда желиш једног дана да истражиш

Земљу и свемир, изабери ПРИРОДНИ 

смер.

Koji
смерови
постоJе?

Скенирај код изнад и сазнај све о броју
часова и предметима који се изучавају у
оквиру понуђених смерова.

Професори су стручно оспособљени за области

којима подучавају. Континуирано се усавршавају и

прате савремене тенденције у образовању. Пружају

много, али траже одговорност, труд, знање и

поштовање.

Радимо  на  стварању позитивне околине за учење

кроз  различите наставне и ваннаставне активности.

Можда ћеш  баш ти  бити  учесник државног

такмичења или постати  члан  школског  бенда  

или школске чувене драмске секције.  Постани 

волонтер УНЕСКО  кампа или  се  укључи  у

програмe размене ученика  АФС Интеркултура,

Flex. У Гимназији се, поред српског матерњег,

изучавају латински, италијански, енглески  и

немачки језик. На крају четврте године можеш

полагати испит за добијање дипломе DSD из

немачког језика (Б1). Можеш се прикључити

раду Регионалног центра за таленте „Душан

Васиљев”.

ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

КВАЛИТЕТАН КАДАР

Гимназија је простор
који спаја и повезује,

у којем се успостављају
мостови између

генерација.


