
  
  

AA  GGIIMMNNÁÁZZIIUUMMRRÓÓLL……  
  

A Veljko Petrović Gimnázium gazdag hagyományokkal rendelkező iskola, amely széleskörű 
tudást, általános műveltséget nyújt a diákoknak, és felkészíti őket arra, hogy a társadalom 
megbecsült és művelt tagjaivá váljanak. 
 
Megalakulásától, 1872-től napjainkig számos ismert személyiség járt ebbe az iskolába: Veljko 
Petrović költő, akinek nevét viseli az intézmény, Bárczi Géza nyelvész, Herceg János író, Papp 
Dániel a századvég novellistája és mások. 
 
Iskolánk kitűnő eredményekkel dicsekedhet a különböző versenyeken: részvétel a fizika olimpián, 
kémia olimpián, első, második, harmadik helyezés a köztársasági versenyeken magyar nyelvből, 
történelemből, matematikából, fizikából, informatikából, szerb nyelvből, biológiából, német 
nyelvből, kézilabdából, kosárlabdából és még számos más tantárgyból. Ezen felül aktívan részt 
veszünk más tartományi és magyarországi versenyen is. 
 
A 2018/19-ban érettségiző diákok 85,82 %-a egyetemista lett, 58,16 %-a állami költségen, 27,66 
%-a önköltségen tanulhatott tovább. 
 
Iskolánkban négy irányzatba iratkozhatnak a diákok.: 

 általános (magyar nyelven) ; 
 természeti-matematikai (szerb nyelven); 
 társadalmi-nyelvi (szerb nyelven); 
 informatikai (szerb nyelven) 
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ООKKTTAATTÁÁSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEIINNKKRRŐŐLL  
 

 Nyelvi labor az idegen nyelv hatékonyabb tanulása érdekében; 
 Három számítógépes szaktanterem; 
 Kivetítők, okostáblák; 
 Diákklub könyvtárral és olvasóteremmel; 
 Rekonstruált tornaterem; 
 Minden tanár  megfelelő egyetemi képesítéssel rendelkezik; 
 Számos szakcsoport; 
 Színvonalas előadások hazai és külföldi szakemberektől; 
 Kapcsolat külföldi gimnáziumokkal; 
 PASCH program – német nyelv tanulása, ingyenes nemzetközileg elismert bizonylat; 
 Kiemelt jelentőségű intézmény; 
 2016-os Vuk díj nyertese; 
 Új számítógépes szak; 

 
 
EEGGYY  KKIISS  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGG  SSZZÁÁMMOOTTOOKKRRAA  DDIIÁÁKKJJAAIINNKKTTÓÓLL,,  HHOOGGYY  ŐŐKK  MMIIÉÉRRTT  
VVÁÁLLAASSZZTTOOTTTTÁÁKK  AA  ZZOOMMBBOORRII  GGIIMMNNÁÁZZIIUUMMOOTT::  
  
 minden egyetem nyitva áll előttünk 
 általános műveltséget ad 
 híres gimnázium 
 a központban van 
 vannak felújított szaktantermek, tornaterem 
 jó a számítógépes felszereltsége 
 szép érettségi kirándulásra mehetünk 
 sok az iskolán kívüli program 
 jó a viszony a tanárokkal 

 
 

TTEERRVVEEIINNKKRRŐŐLL...... 
 
 Tantermek további korszerűsítése 
  Számítógépes rendszer folyamatos újítása 
 Aktív szerepvállalás a közéletben 
 Szemináriumok szervezése a tanárok  továbbképzése céljából 

 

 



 
 

Ha kitartó vagy, van benned becsvágy, tudásvágy,  
ha folytatni akarod tanulmányaidat itthon vagy külföldön,  

akkor a Veljko Petrović Gimnázium a lehető legjobb választás. 
  

 
 
Bővebb információkat a következő helyeken találtok: 
 Dositej Obradović utca 2, Zombor címen; 
 025 420 327 telefonszámon; 
 www.gimnazijaso.edu.rs; 
 gimso@mts.rs e-mailen.    

Gimnazija "Veljko Petrović" 
 


