
ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН СРЕМАЦ“ 
 
 

Упис у II, III и IV разред 
 

28.08.2019. од 9.00 до 12.30 
 

 

НАПОМЕНА:  
1. Поделa ученика је по списку из дневника у три групе.  
2. Приликом уписа водити рачуна о месту уласка у школу, безбедносним мерама 
(ОБАВЕЗНЕ су маске и рукавице), учионици у којој ће се вршити упис и сатници. 
3.Приликом уписа подноси се уписница која се купује у књижари и сведочанство из 
претходног разреда. 
4. Упис могу обавити само пунолетна лица. Уколико је ученик пунолетан, може сам 
доћи у школу да се упише. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II разред: родитељи улазе на споредни улаз-исток- Сремчев део 
 
II-1 - филолошко одељење - учионица бр. 11 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 - из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-24 
 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
 
II-2 - билингвално одељење - учионица бр. 11 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 - из дневника 21-26 

Наставник: Милица Јовановић 
 
 
 
 
II-3 - друштвено -језичко одељење -учионица бр. 10 
9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 - из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
II-4 – друштвено- језичко одељење -учионица бр. 10 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21- 31 

Наставник: Александар Павловић 
 
 
 
 

II-5 -природно-математичко одељење -учионица бр. 9 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 -из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
II-6 -природно-математичко одељење - учионица бр. 9 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30- из дневника 21-31 

Наставник: Сања Јовановић 
 
 
 
 
 



III разред: родитељи улазе на споредни улаз- запад - Борин део 
 
III-1 - филолошко одељење - учионица бр.21 
9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00- из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-24 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
III-2  -билингвално одељење -учионица бр.21 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 - из дневника 21-27 

Наставник: Данијела Гашевић  
 
 
 
 
 
III-3- друштвено- језичко одељење -учионица бр.24 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 -из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
III-4 -друштвено- језичко одељење -учионица бр.24 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21-31 

Наставник: Марина Милојевић 
 
 
 
 
 
III-5 -природно-математичко одељење -учионица бр.25 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 -из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
III-6 -природно-математичко одељење -учионица бр.25 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21-31 

Наставник: Марко Милинковић 
 
 
 
 



IV разред: родитељи (пунолетни ђаци) улазе на главни улаз 
 
IV -1 -филолошко одељење  -учионица бр.33 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 -из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-20 
 
ПАУЗА 10.30-11.00 
 

IV -2  -билингвално одељење - учионица бр.33 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21-25 

Наставник: Наташа Спасић 
 
 
 
IV -3 -друштвено- језичко одељење -учионица бр.35 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
IV -4  -друштвено- језичко одељење -учионица бр.35 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21-31 

Наставник: Јелена Стефановић Ловић 
 
 
 
IV -5 -природно-математичко одељење- учионица бр.36 

9.00-9.30- из дневника 1-10 
9.30-10.00 -из дневника 11-20 
10.00-10.30- из дневника 21-31 

 
ПАУЗА 10.30-11.00 

 
IV -6 -природно-математичко одељење -учионица бр.36 

11.00-11.30 - из дневника 1-10 
11.30-12.00 - из дневника 11-20 
12.00-12.30 -из дневника 21-31 

 
Наставник: Вељко Величковић 
 


