UWAGA !!!
We wrześniu 2018 r. mija 70 lat od powstania Publicznej Szkoły Zawodowej
w Gąbinie.
Dyrekcja oraz Komitet Organizacyjny III Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych
informują, iż uroczystości związane z tym wydarzeniem oraz III Zjazd Absolwentów Szkół
Zawodowych odbędą się w dniu 22 września 2018r.
Wszystkich, którzy byli kiedyś uczniami Technikum 5-letniego i 3-letniego, Liceum
Zawodowego lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gąbinie zapraszamy do udziału
w obchodach tego jubileuszu.
Jest to okazja do przypomnienia wspaniałej historii naszej Szkoły oraz poznania jej
współczesnego obrazu. Zarazem jest to wielkie święto dla wszystkich, którzy ją tworzyli
i tworzą: nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z sekretariatem Szkoły:
tel. 242771049
e-mail: zsgabin@wp.pl
Więcej informacji na temat zjazdu będzie ukazywać się sukcesywnie na szkolnej stronie
internetowej www.zsgabin.pl

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Wszystko przemija w życiu człowieka, nawet uroda z czasem ucieka, lecz szkolne lata
to baśń zaklęta, o których każdy zawsze pamięta.
Czekamy na Was!!!
Organizatorzy III Zjazdu Absolwentów
Szkół Zawodowych w Gąbinie

Szanowni Państwo,
serdecznie prosimy o przekazywanie wiadomości o Zjeździe,
wszystkim, którzy są Absolwentami naszej Szkoły.
Ramowy plan uroczystości obejmuje:
• Godz.10.00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Gąbinie
• Od godz. 11.30 rejestracja uczestników i serwis kawowy
• Godz. 12.30 – część oficjalna uroczystości ( m.in. wystąpienia Dyrekcji,
zaproszonych Gości, wspomnienia Absolwentów, program artystyczny,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Powiat Płocki)
• Godz. 15.00 - obiad
• Godz. 16.00- 17.00 – klasowe spotkania z wychowawcami i
nauczycielami
• Od godz. 17.00 – Piknik Absolwenta
Opłata za uczestnictwo wynosi:
• Od Absolwenta – 100 zł.
• Od osoby towarzyszącej - 50 zł.
Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie wpłat do 07 września
2018r.
Nr konta 66 1020 3974 0000 5602 0212 4089 PKO Bank Polski
Możecie Państwo również dokonać wpłaty w siedzibie szkoły w pokoju 25.
Będzie także możliwość zapłaty w dniu zjazdu.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Organizatorzy

