
Наша школа је увек имала за циљ покретање 

стваралачких способности младих, њихово 

директно и индиректно оспособљавање за 

иновације, динамизацију школе у њеном бићу, где 

се појачано ангажују способности свих ученика, 

наставног особља и родитеља. 

Гимназија “Бора Станковић” је почела са радом 

1. септембра 1969. године настојећи да доследно 

негује праве вредности и афирмишe креативне и 

стваралачке потенцијале ученика. 

Својим стваралачким и педагошким 

достигнућима, резултатима своје праксе и  низом 

новина у раду, Школа је на најбољи начин нашла 

своје место у друштвеној средини. Из ове 

Гимназије изашли су и стасали многи, сада 

истакнути научници, спортисти, уметници, 

политичари и привредници.  

Гимназија данас има 25 одељења са 740 

ученика огледног информатичког, природно-

математичког и друштвено-језичког смера. Једно 

одељење природно-математичког смера је 

двојезично где део наставе ученици слушају на 

енглеском језику. Школа је селективна по избору 

ученика, a на пријемним испитима за факултете 

ученици наше школе заузимају сам врх ранг-

листа.  

 Школа  је учесница многих међународних 

пројеката, од који су најзначајнији: „ШКОЛЕ: 

ПАРТНЕРИ БУДУЋНОСТИ“, пројекат немачке 

владе,  пројекти ACES-а, пројекат међународног 

карактера „Константиново сунце слободе“ у коме 

нам је партнерска школа из грчког града Ксантија. 

Ови пројекти омогућују ученицима интензивније 

учење страног језика, стипендије за усавршавање у 

земљама организаторима пројеката, конкурсе и 

културне манифестације на страном језику, 

мултимедијалну платформу за учење на 

интернету, опремање школе техничком опремом, 

боравак у језичким камповима. 

 Школа има 2 информатичка кабинета, једну 

мултимедијалну учионицу, кабинете хемије, 

физике, биологије, библиотеку са више од 10 000 

књига, фискултурну салу, свечану салу, библиотеку 

немачког језика и ученички клуб. 

Наши ученици бележе врхунске успехе у области 

природних и друштвених наука.  

 У периоду од 2001. до 2013. године ученици наше 

школе су из  математике, информатике, хемије, физике, 

биологије, историје, филозофије, српског јзика, страних 

језика и латинског језика освојили укупно 7 

међународних олимпијских награда (2 златне, 1 сребрна 

и 4 бронзане) и 150 државних. 

 Школа је 2004. проглашена за најбољу у Србији из 

хемије од стране Фондације “КОСТИЋ”. Два пута је 

освојено прво место на екипном математичком 

такмичењу АРХИМЕДЕС. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Као основне специфичности наше школе истичемо: 

-Квалитетну наставу из свих предмета 

-Добре резултате на такмичењима 

-Стално усавршавање наставника 

-Међународне пројектe  

-Узајамно мотивисање ученик-професор 

-Успех ученика на пријемним испитима и студирању 

-Грађанско-интелектуални дух школе 
 

 Гимназија „Бора Станковић“ је ове године у први 

разред уписала укупно 180 ученика. 

 

      Висок праг уписа за све смерове 

 2011/12. 2012/13. 

информатички 94,18 95,36 

природно-математички 93,88 95 

друштвено-језички 95,68 90,28 

билингвално одељење / 89,79 

 

 

Гимназија 

"Бора Станковић" 

Ниш 

 

 

 
 

 

Вожда Карађорђа 27 

Ниш 18000 

(018) 527-621 

gimnazija@borastankovic.edu.rs 
 

www.borastankovic.edu.rs 



Успеси ученика у области информатике 

 Висок праг уписа информатичког смера  који смо 

уписивали од 2008/09-2013/14.  

2011/12. – 94,18 бодова; 2012/13. - 95,36 бодова. 

 Успешност ученика приликом полагања пријемних испита 

на свим факултетима, где се 99% упише на буџет, а исто 

толико завршава факултете и велики број наших ученика 

је у самом врху ранг листа.  

 На државним такмичењима из разних предмета само 

прошле школске године се квалификовало 11 ученика са 

досадашњег информатичког смера. 

 У последње четири године имамо  

o 2 ученика генерације са информатичког смера 

(ученици информатичког смера чине само 15% од 

укупног броја ученика ове школе), 

o награду за најбољи дипломски рад на Електронском 

факултету која је припала нашем бившем ученику овог 

смера,  

o награду за првог дипломца у генерацији 2012-2013,  

o двојица бивших ученика овог смера су добитници 

стипендије Краљевине Норвешке... 

 Љубитељи информатике спајају теорију и праксу, па су 

тако креирали и осмислили квиз ’’Боралица’’ поводом 

Дана школе, који ће бити упамћен и као први пренос 

слике уживо преко интернета из гимназија у Србији. 

 ’’Школско звоно’’ је програмирани и аутоматизовани 

пројекат и матурски рад једног бившег ученика овог 

смера, а и данас се практично користи за означавање 

почетка и краја часа. 

 Ученици-информатичари су аутори програма за онлајн 

библиотеку која већ 3 године функционише у три нишке 

гимназије. 

 Активно се примењује знање из Програмирања и Веб 

дизајна, те су ученици у стању да „уновче своје знање“ јер 

су оспособљени да праве разне интернет апликације. 

 Ученици редовно прате ваннаставне активности и 

бесплатне радионице које организују факултети (веб 

дизајн, програмски језик Javа, апликације за андроид). 

 Један од оснивача јединственог портала nasaskola.net је и 

наша школа. 

 Професори информатичке групе предмета су јако 

мотивисани за рад са ученицима, па се континуирано 

усавршавају у сарадњи са Електронским факултетом, 

Oracle академијом, Sun Microsystems и другим 

еминентним установама које се баве развојем модерних 

технологија, где у збиру бележе и по више стотина сати 

стручног усавршавања годишње. 

Припремна настава 

 
Нови смер који ће први пут уписивати 

државне гимназије од школске 2014/15. је    

смер за обдарене ученике у рачунарству. 

Наша школа је једина у Нишу којој је одобрен 

овај смер. 

 

Ученици који желе да се упишу у 

одељење за обдарене ученике у рачунарству 

Гимназије „Бора Станковић“, 9. јуна 2014. 

полажу пријемни испит из математике. 

 

Гимназија „Бора Станковић“ 

организоваће бесплатну припремну наставу за 

полагање пријемног испита. Припремна настава 

ће се одржавати суботом од 10h у просторијама 

гимназије. Материјал потребан за припрему 

пријемног испита обезбедиће Гимназија. 

 

Задатке за пријемни испит одређује 

Министарство просвете.  

 

За све додатне информације посетите 

школски сајт на http://www.borastankovic.edu.rs/ 

или контактирајте директора школе               

(број телефона 018/522 044). 

Наставни план смера за обдарене 

ученике у рачунарству 

 

РБ Предмет 
Разреди 

I II III IV 

Т-теорија В-вежбе Т В Т В Т В Т В 

1. 
Српски језик и 

књижевност  

4  3  3  4  

2. Eнглески језик 2  2  2  2  

3. Психологија    2      

4. Филозофија      
 

 2  

5. Историја  2  2  
 

   

6. Географија 2  2      

7. Биологија  

 
 

 
 3  3  

8. Физика  2  3  3  5  

9. Хемија  2  1  
 

 
 

 

10. Уметност  1        

11. Физичко васпитање  2  2  2  2  

12. Математика  5  5  5  5  

13. Дискретна математика  
 

2      

14. Примена рачунара 3 60 2 30 2 30 2  

15. Рачунарски системи 2   
 

    

16. 
Програмирање и 

програмски језици 
2  2 

 
4 30   

17. 
Оперативни системи и 

рачунарске мреже 
  1 30 

  
  

18. Модели и базе података     2 
 

2 40 

19. 
Напредне технике 

програмирања 
    2 

 
2 20 

20. Рачунарство и друштво     1  
  

  Свега (Т + В): 30+60 30+60 30+60 30+60 

Изборни наставни предмети су грађанско 

васпитање и верска насрава (1 час недељно). 

Факултативни наставни предмети су: други 

страни језик, филозофија природних наука, геометрија и 

визуелизација, микропроцесорски системи.  
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