АКТУЕЛНО
У СОМБОРСКОЈ ГИМНАЗИЈИ ПОЧЕЛЕ АКТИВНОСТИ УОЧИ УПИСА У НОВО ИНФОРМАТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ

ПРИПРЕМАЈУ ЂАКЕ
ЗА СМЕР БУДУЋНОСТИ

▀ Да би успешно положили пријемни испит,
будући информатичари на располагању
имају укупно 100 часова припремне
наставе из математике
Душанка
Голубовић
▀ Градоначелница
обећала подршку Града у опремању
кабинета савременим рачунарима и
рачунарском опремом

П

оучени прошлогодишњим искуством,
када због лошег резултата на пријемном испиту нису
успели у покушају формирања
новог информатичког смера, у
Гимназији „Вељко Петровић“
већ у јануару су почели са циклусима припремне наставе. Циљ је
да у предстојећем уписном року
најмање 15 ученика оствари позитиван резултат, јер је то минимум који је потребан да би нови
смер био формиран.
- Сомборска гимназија је прошле године успела да добије
сагласност Министарства просвете за формирање новог смера за ученике са посебним способностима за информатику и

рачунарство. Прошле године је
атмосфера, у којој су од марта
вршене припреме за полагање
посебног пријемног испита, била ипак оптерећујућа и за саме
кандидате. На пријемни испит
је изашло 37 кандидата и постигнут је разочаравајући резултат, само троје њих је успело
да одговори задацима са којима
су се сусрели на том посебном
пријемном испиту, и због тежине самих задатака, а и због
њихове мање квалитетне припреме – каже др Ладислав Фекете, директор Гимназије „Вељко
Петровић“.
У циљу развоја сектора
информационо-комуникационих
технологија, министар просве-

Директор гимназије др Ладислав Фекете са
министром Младеном Шарчевићем

Час припремне наставе

те, науке и технолошког развоја
Младен Шарчевић, крајем
јануара упутио је писмо директорима свих гимназија у Србији
у којем их позива да сагледају
своје ресурсе и што пре затраже
верификацију новог смера. Истовремено, министар је позвао
и директоре основних школа да
упознају ученике и родитеље
са новим гимназијским смером
и организују припреме заинтересованих ученика за полагање
пријемног испита.
У сарадњи са
Центром за развој
образовања „Планета“, у гимназији
су отворена два
модула припремне
наставе. Један је
бесплатан и обухвата 28 часова,
а други предвиђа
72 часа и кошГрадоначелница Душанка та 16.000 динара
Голубовић
на четири месеч-

ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ
У ДОГРАЂЕНОЈ ХАЛИ

Упркос одређеној проблематици у исходовању употребне
дозволе, реконструисана и дограђена фискултурна сала је од
почетка другог полугодишта на располагању за извођење редовне наставе физичког васпитања. Да подсетимо, радови на
доградњи и адаптацији фискултурне сале Гимназије „Вељко
Петровић“ почели су у пролеће, а завршени у јесен прошле
године. Радове у вредности од 39,7 милиона динара финансирали су град Сомбор и Министарство привреде.

ПОЛАЗНИЦИ О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ДОБРА ПОДЛОГА
ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Милијана
Рајиновић

Јована Катић

Маја Ђурић, ОШ „Доситеј Обрадовић“:
- Пуно ми користи ова настава јер учимо више
у односу на то што смо радили у школи. Планирам
да упишем гимназију, природно-математички смер,
а о даљем школовању још нисам одлучила.
Милијана Рајиновић, ОШ „Братствојединство“:
- Пошто вероватно нећу бити у Србији у време
уписа, јер планирамо да се преселимо у Шведску, највероватније ћу уписати биохемијску или
микробиолошку школу.
Филип Тот, ОШ „Никола Вукићевић“:
- До сада смо радили смо теорију бројева и
једначине. Ови часови ће ми пуно значити за
упис у средњу школу. Још не знам којим послом
ћу се бавити, али желим да упишем нови информатички смер у гимназији.
Јована Катић, ОШ „Братство-јединство“:
- Овде сам да бих још мало провежбала и боље
се спремила за завршни испит. До тада има још
доста времена, али треба да се почне на време.
Уписаћу гимназију или Медицинску школу.

Маја Ђурић

Филип Тот

не рате. Иако је припремна настава у гимназији почела пре
месец дана, још није касно да
се сви заинтересовани осмаци прикључе. Припремну наставу воде професори Марко
Сударић, Маја Павићевић и
Горан Стајин.
Значај отварања новог информатичког смера препознала је и
локална самоуправа. Градоначелница Душанка Голубовић
обећала је значајну финансијску
подршку Града у опремању информатичког кабинета.
- Локална самоуправа овај
смер препознаје као базу за
стратешко развијање овог сектора управо у нашем граду и
позиционирање Сомбора у тој
перспективној области. У том
смислу, Град се определио да
пружи подршку овом пројекту на
два начина: прво - што ћемо, уколико се одељење отвори, опремити кабинет савременим рачунарима и рачунарском опремом
(процена стручног актива школе
је да је за ту опрему потребно

издвојити око 600.000 динара), а
друго тако што ћемо у сарадњи
са Центром за развој образовања
„Планета“ и Гимназијом „Вељко
Петровић“ рефундирати трошкове родитељима оних ученика који положе пријемни испит и упишу специјализовани
информатички смер управо у
сомборској Гимназији „Вељко
Петровић“. То би био први корак,
а наставићемо са припремањем
услова за наставак образовања у
области ИТ у Сомбору. На такав
начин желимо да мотивишемо
младе људе да остану и школују
се у свом граду и квалификују
се за добро плаћена и дефицитарна занимања – речи су градоначелнице Голубовић.
Датум полагања пријемног испита за нови информатички смер
у гимназији већ је познат. До тог
3. јуна будући средњошколци
имају довољно времена да се
квалитетно припреме, а потом да
уживају у тромесечном летњем
распусту.
Н. Ж.
23. II 2018.
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