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Гимназија „Жарко 
Зрењанин“



Историјат школе
o Гимназија “Жарко Зрењанин” у Врбасу једна је од три најстарије 

школе овог типа у земљи, а основана је давне 1809. године.

o Током више од 210 година постојања и рада доживљавала је 

многобројне трансформације и увек је пратила судбину средине 

којој припада.

o Гимназија данас слови за елитну институцију која, инсистирајући 

на квалитетним и безбедним условима, образује младе људе 

препознатљиве по креативности, толеранцији и другарству.









Зграда школе
o Зграда школе се простире на 2463m2 а њену унутрашњост чине:

5 специјализованих кабинета

11 модерно опремљених учионица

Свечана сала са школском позорницом

Фискултурна сала и спортски терени на отвореном

Библиотека са фондом од преко 12.000 књига

Ликовна галерија са сталном музејском поставком

Бесплатна Wi-Fi конекција за све ученике



Како до Гимназије?
◦ Зграда школе налази се у центру Врбаса, а удаљена је свега 5 

минута од аутобуске станице.

◦ За све ученике који долазе из околних места обезбеђена је добра 

саобраћајна веза, а распоред часова усклађен је са аутобуским 

редом вожње.

◦ Наши ученици гравитирају из насељених места неколико општина, 

међу којима су најбројније: Врбас, Кула и Мали Иђош. 

◦ За многе од њих обезбеђен је бесплатан превоз до школе.





















Успешни ученици
◦ Школу данас похађа око 600 ученика који се образују на три 

смера: друштвено-језички смер, општи тип и природно-

математички смер.

◦ Гимназијалцима је обезбеђена одлична припрема за факултет , 

па тако наши ученици након завршене средње школе у великом 

броју одлазе на студије и стичу високо образовање.

◦ Најбољи међу њима настављају да се усавршавају и након 

студија, а данас с поносом истичемо да је школа изнедрила на 

десетине истакнутих јавних и културних радника, магистара и

доктора наука.



План уписa
◦ Ове школске године Гимназија планира да упише 180 ученика,

распоређених у шест одељења, и то према следећем распореду:

◦ Наставни план и програм за први разред је исти за све смерове, 

па препоручујемо да на листу жеља упишете сва три смера.

друштвено-језички смер 2 одељења 60 ученика

општи тип 2 одељења 60 ученика

природно-математички смер 2 одељења 60 ученика



Минималан број бодова за 
упис

◦ Уписне квоте се мењају из године у годину, зато саветујемо да се 

не водите строго статистиком приликом одабира жељеног смера. 

◦ Уколико на листи жеља наведете сва три смера, велике су шансе 

да ћете постати ученик наше школе. 

Образовни профил: 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21.

друштвено-језички смер 78.21 76.99 77.93 73.37

општи тип 75.31 55.99 52.47 60.93

природно-математички смер 70.66 68.16 68.11 67.48



























Школски лист „Млади 
Дани“























Добродошли у 
Гимназију!



За више информација запратите нас на друштвеним мрежама:

gimnazijavrbas.edu.rs |          @gimvrbas |          facebook.com/gimvrbas

Хвала на пажњи!
Аутор презентације: Младен Ђуричић, проф.


