
 
 

Извршни одбор Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије је на 

својој електронској седници одржаној 27.07.2020. године, разматрао околности 

настале погоршавањем епидемиолошке ситуације у Србији и потпуно неизвесним 

развојем догађаја до краја 2020. године, и донео следеће  

 

 

ЗАКЉУЧКЕ 
 

 

1. Манифестације у оквиру обележавања 150 година Ваљевске гимназије које 

су предвиђене Програмом и Календаром обележавања одлажу се и померају 

за годину дана тако да се термини предвиђени за 2020. годину транслирају 

за одговарајући период 2021. године.  

 

2. Закључак из тачке 1. односи се само на јавне манифестације које 

подразумевају окупљање већег броја ученика, наставника и грађана, јер 

реализација таквих програма има за циљ промоцију истинских домета 

Ваљевске гимназије, њених садашњих и бивших ученика и професора и 

била би права штета да значајна достигнућа ваљевских гимназијалаца у 

области науке и уметности остану у уском кругу без друштвене и медијске 

подршке и верификације. 

 

3. Препоручује се колективу Ваљевске гимназије и ваљевским гимназијалцима 

задуженим за поједине сегменте обележавања 150 година Ваљевске 

гимназије да послове започете на издвачкој делатности и организацији 

предложених манифестација наставе, интензивирају и изврше потпуну 

припрему и финализацију планираних књига, каталога зборника... и научних 

и културно-уметничких манифестација, а да се непосредно одржавање  

промоција и догађаја реализује када се нормализује ситуација, тј. када се за 

то стекну здравствено-безбедносни услови.     

 

4. Извршни одбор и колектив Ваљевске гимназије сматрају да настали вакум и 

немогућност јавног окупљања треба искористити за анимацију садашњих и 

некадашњих ученика и професора и градске и републичке јавности за пуно 

лично и колективно активно учешће у обележавању 150 година наше школе. 

 



5. Сматрамо и да активности на адаптацији и доградњи Ваљевске гимназије 

треба обновити и интензивирати, јер је могуће да ће промене на свим 

нивоима власти имати позитивне импликације на решавање просторних и 

наставно-технолошких проблема у Ваљевској гимназији. У том смислу је 

директор Ваљевске гимназије већ имао оптимистичке контакте. 

 

6. Извршни одбор Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије ће 

пажљиво пратити ситуацију и пред почетак школске 2020/21. године 

анализирати могућа решења и у оквиру расположивих информација, надамо 

се на редовној седници ИО, дефинисати нови и иновиран Календар 

обележавања 150 година Ваљевске гимназије. 

 

 

 

Председник Извршног одбора  

Одбора за обележавање 150 година Ваљевске гимназије 

др Војислав Андрић 


