СВА ИМЕНА ГИМНАЗИЈЕ

1. Непотпуна гимназија у Приштини, Указом Краља Петра I о оснивању Гимназије
у Приштини од 17. 10. 1913.
2. Српска краљевска гимназија у Приштини је име школе које се нашло у једном
од извештаја директора Гимназије од 11. и 12. 3. 1915. године. Овај назив налазио
се на печату школе који је утиснут на Извештају. Ово име школа ће носити до
Првог светског рата.
3. Приштевска гимназија у Приштини име је школе од 1920/21. године, када имамо
и нову државу – Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
4. Државна гимназија у Приштини јесте назив школе од 1925/26. године.
5. Државна реална гимназија – ово име школа добија школске 1930/31. и тако ће се
звати све до Другог светског рата.
6. Потпуна мешовита гимназија у Приштини назив је школе од 1945. године, што
документује Извештај о раду школе за школску 1946/47. годину.
7. Државна реална гимназија у Приштини, ово име школа носи од 1947/48. године.
8. Гимназија „Иво Лола Рибар“ - 28. 5. 1962. године Народни одбор Општине
Приштина издао је Решење бр.11623 о оснивању Гимназије у Приштини.
9. ГСУОВ „Иво Лола Рибар“ у Приштини, школа је под овим именом регистрована
код Окружног суда у Приштини 19. 12. 1979. године. Постоји податак да се школа у
исто време водила и под именом „ОВО“ „Иво Лола Рибар“ у Приштини, што је
често доводило до конфузије.
10. Центар средњег образовања „Иво Лола Рибар“ у Приштини име је установљено
Решењем бр.02611-989 од 3.6.1988.
11. Прва приштинска гимназија у Приштини – ово име школа добија Одлуком
Скупштине општине Приштина усвојеној на седници од 31.8.1992. године. Ова
одлука објављена је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 76 од 22.10.1992.
године.
12. Гимназија Приштина у Лапљем Селу, назив који школа носи од 1999. године.
Решењем бр. 54/1 од 8.6.2009. године верификован је назив који фигурира од
измештања школе из Приштине у Лапље Село 1999. а на основу Решења
тадашњег министра просвете Републике Србије, Јове Тодоровића донетог 27. 1.
2000 године. Под овим именом школа слави свој стоти рођендан.
Приштинска гимназија имала је истурено одељење у Косову Пољу које се звало
Одвојено одељење Гимназије у Косову Пољу. Ово одељење основано је 18.11. 1974.
године Решењем 02 бр.611-78/74 пошто је било установљено да постоје услови за рад овог
одвојеног одељења.
У периоду спровођења реформе средњег образовања било је проблема око правног
назива Гимназије (1977/78).

