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Војна гимназија
Петра Чајкoвског 2, Београд
http://www.gimnazija.mod.gov.rs/
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Господине/госпођо директоре,

У име припадника Војне гимназије обраћам Вам се молбом за сарадњу у промоцији и представљању
наше школе Вашим ученицима.
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Војна гимназија се налази у Београду на адресама Петра Чајковског број 2 (школска зграда) и Хумска
22 (интернат), и представља школу од изузетног значаја за систем одбране наше земље.
Наша школа припрема ученике за наставак школовања у Војној академији, oбразује и васпитава ученике, развија и јача њихове психофизичке способности мотивишући их за частан војни позив. Све наведено
постиже се квалитетним и непрекидним радом са ученицима у Интернату и кроз наставни план и програм у
који су, поред општих предмета, уврштени и специфични војни садржаји, секције, курсеви и факултативни
предмети који доприносе развоју особина код ученика које су потребне за наставак школовања у Војној академији.
Такође, квалитетним радом наставног особља, педагога, психолога, старешина и свих запослених у
Војној гимназији омогућавамо нашим ученицима прилагођавање без потешкоћа условима школовања. Циљ
школовања је образовни и васпитни развој ученика у одговорне и способне личности (девојке и младиће) који
могу да одговоре на све изазове школовања у Војној академији, као и на све изазове савременог доба, и да,
по завршетку Војне академије, са поносом служе Републици Србији као часни официри Војске Србије.
Конкурс за упис у Војну гимназију траје од 15. фебруара до 31. марта 2022. године. Сви подаци
о току реализације конкурса, условима конкурса, начину пријаве, потребној документацији и сличном
налазе се у тексту конкурса који Вам достављам у прилогу и на интернет страници Војне гимназије.
Све информације у вези са конкурсом за упис у школу као и информације о раду и организацији Војне
гимназије можете пронаћи на интернет страници школе http://www.gimnazija.mod.gov.rs/.
Информације о правима и обавезама наших ученика можете пронаћи у Статуту Војне гимназије
(Службени војни лист број 22/2019) који можете погледати, такође на интернет страници школе, на следећем
линку http://www.gimnazija.mod.gov.rs/sr/o-skoli/dokumenta#.YgZVI6JKhH4.
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Нажалост, због тренутне епидемиолошке ситуације у нашој земљи, нисмо у могућности да извршимо
представљање Војне гимназије у просторијама школа на територији Републике Србије, па Вас у складу са
тим молим да преко Ваших сарадника, психолошко-педагошке службе Ваше школе, разредних старешина и
наставника извршите упознавање Ваших ученика и њихових родитеља са текстом конкурса (објављивњем
на огласној табли школе, упознавањем на часовима разредног старешине и родитељским састанцима, прослеђивањем у вибер групе родитеља и сличним начинима у складу са могућностима Ваше школе).
За све додатне информације стојимо Вам на располагању.
Унапред Вам се захваљујемо на сарадњи и радујемо се пријављивању Ваших ученика на конкурс
и уверени смо да ће мотивисани и вредни ученици са успехом реализовати све облике селекције за упис у
Војну гимназију.
С поштовањем,
Начелник Војне гимназије
капетан бојног брода
Мирослав Ћитић

