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Поштовани, 

Овим путем Вас позивамо на Гимназијско вече које ће се одржати у Свечаној сали 
Гимназије „Жарко Зрењанин“ 8. децембра 2018. са почетком у 17 часова, са циљем да се окупе 
дугогодишњи пријатељи и сарадници наше школе.  

Циљ вечери јесте представљање радне верзије школског летописа „210 година Гимназије 
у Врбасу“, али и окупљање пријатеља, родитеља, сарадника, добротвора, бивших ученика и свих 
других који препознају значај наше установе. 

У предстојећу годину врбаска Гимназија улази са великим амбицијама и жељом да, као 
једна од три најстарије школе у земљи, достојно обележи велики јубилеј – 210 година постојања 
и рада. Да бисмо успешно испратили нашу велику годишњицу неопходна нам је подршка 
пријатеља, па се надамо да ће они остати уз нас и на путу којим настављамо да корачамо. 

Зато отварамо врата наше школе свима вама који сте данас успешни у својим професијама, 
вама који сте захвални својој Гимназији јер је оставила неизбрисив траг у вашим животима и 
пружила добар темељ да данас, као успешни појединци, будете у позицији да јој помогнете. 

У години када прослављамо значајан јубилеј, недостаје нам одговарајућа опрема за 
квалитетну реализацију наставе. Просечна старост рачунара у кабинетима информатике је 12 
година и на њима је инсталиран оперативни систем Windows XP који не може да испуни 
технолошке потребе данашњице, нити да пружи одговарајућу заштиту података. Осим 
застарелости, проблем представља и велики број неисправних рачунара, а као све већи проблем 
нам се јавља и похабана опрема у кабинетима – трошне столице, клупе и табле.  

Свака помоћ у набавци нових рачунара и школског намештаја, или помоћ у новцу којим би 
се обезбедила модернизација кабинета и опреме, у складу са временом у коме живимо, добро је 
дошла. Зато се надамо да ћете се одазвати овом позиву и да ћете остати наши сигурни партнери 
и у новим успесима. 

 
У Врбасу, 1.12.2018. 

Татјана Кажић, директор 
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