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 На почетку школске године уписано је 836 ученика, 
а после 9 недеља у школи има 820 ученика.  

 У току 1. класификационог периода позитиван успех 
постигло је 286 ученика, односно 34, 88 % (прошле 
школске године пролазност је била 31, 53 %; ове 
школске године пролазност је повећана  за 3, 35 %). 

 Недовољан успех има 531 ученик или 64, 76 %; од 
тога са једном недовољном оценом је 171 ученик 
(20, 9 %), са две недовољне оцене 122 ученика (14, 
88 %), са три недовољне 96 ученика (11, 71 %), а са 
више од три недовољне оцене је  142 ученика ( 17, 
32 %). 3 ученика (0, 37 %) су неоцењена. Укупан број 
недовољних оцена на нивоу школе је 1432 или 1, 75 
по ученику (прошле школске године било је 1,93 по 
ученику). 

 



 Највећу пролазност има: 
 дрвопрерађивачка струка    44, 20  % 
 хемијска струка                         40, 00  % 
 шумарска  струка                      28, 02  %                  
 прехрамбена струка                27, 41  %.                 
   
 Најбољи успех постигла су следећа одељења: 
 Ц41- 100 % пролазности 
 Д31- 80   % пролазности 
 Д41- 66, 67 % пролазности 
 Х21- 64, 29 % пролазности 
 Х33- 56, 52 % пролазности 
   
 Најслабији успех постигла су следећа одељења: 
 Ц33- 0 % пролазности 
 Ц42- 7, 69 % пролазности 
 Д12- 8, 33 % пролазности 
 П22- 11, 11 % пролазности 
 Ц12- 12, 00 % пролазности 

 



Најмање недовољних 
оцена по ученику: 

Највише недовољних 
оцена по ученику: 

 Ц-41-0 

 Д-31-0,40 

 Ц-13-0,61 

 Х-21-0,64 

 Д-41-0,76 

 Ц-33-4,31 
 Ц-12-3,88 
 Ц-42-3,15 
 П-21-2,89 
 Х-11-2,59 



   
 Укупан број изостанака на нивоу школе је 24822, 

односно 30, 27 по ученику. Прошле школске године у 
истом периоду тај број је износио 19564 или 24, 58 
изостанака по ученику, што значи да се ове године број 
изостанака повећао за 5, 69 по ученику.  

 Оправданих изостанака је 21612 или 26, 36 изостанака 
по ученику, а неоправданих 3037 или 3, 70 по ученику. 

   
 Највећи број изостанака има: 
 шумарска струка- 34, 56 изостанака по ученику (8881) 
 дрвопрерађивачка струка- 31, 46 изостанака по ученику 

(4342) 
 прехрамбена струка- 28, 93 изостанака по ученику 

(3906) 
 хемијска струка- 26, 53 изостанака по ученику (7693) 
  
 (Прошле школске године највише изостанака је имала  

шумарска струка, затим дрвопрерађивачка струка, 
хемијска струка, а најмање изостанака по ученику имала 
је прехрамбена струка.)  
 



 Одељења која имају највише изостанака су: 
◦ Ц42- 55, 42 изостанака по ученику 
◦ Ц32- 51, 00 изостанака по ученику 
◦ Д32- 48, 48 изостанака по ученику 
◦ Х33- 44, 17 изостанака по ученику 
◦ Ц22- 42, 33 изостанака по ученику. 

  

 Одељења са најмањим бројем изостанака су: 
 Х22- 13, 78 изостанака по ученику 
 Ц11- 14, 23 изостанака по ученику 

 Ц23- 15, 36 изостанака по ученику 
 П12- 15, 45 изостанака по ученику 
 Х12- 18, 40 изостанака по ученику.  

 (одељења са најмање изостанака одељења првог разреда Д-11,Ц-13,Х-

13,П-11,Д-12) 

 



 Допунска настава 

 Разредне старешине да још  повећају 
сарадњу са ПП-службом 

 Разредни-испит 

 Истакнуте мере на огласној табли 



 Хемија неметали и графичарство: 

   -Техн.за заштиту животне средине                (30) 

   -Техн.за индустријску и фарм.технологију    (30) 

   -Техничар за графичку припрему                   (30) 

 

 Прехрамбена струка 

   -Прехрамбени техничар (24) 

   -Призвођач прехрамених производа 3 степен (30) 



 Шумарство и обрада дрвета: 

   -Техн.за пејзажну архитектуру                  (30) 

   -Шумарски техничар                                     (30) 

   -Техн.за ловство и рибарство -оглед       (20) 

   -Техн.за примарну обраду дрвета-оглед (24) 

   -Произвођач финалних производа (3)    (15) 

   -Тапетар-декоратер (3)                                   
(15) 

 

 

 Четврти степен укупно  218 ученика 

 Трећи степен                         60 ученика    

 



 Правац:Праг-Беч 

 Термин путовања: 08.-11. октобр 2010 
године. 

 Одељења:П-41,Х-41,Х-42,Д-41,Ц-41,Ц-42 

 Разредне старешине:Жељка Малбашић,Нада 
Гаџурић,Биљана Девић,Зорица Лукић и Стана 
Миљевић,вођа пута директор школе. 

 Агенција:Сава”М”Турист 

 

 





1.дан:Полазак аутобусом из Сремске Митровице 
испред СЦ Пинки.Путовање преко Мађарске 
до Словачке.Разгледање центра града:Тврђаве 
и дворца Марије Терезије ,стари део града и 
обилазак Палате Грасалковиц.(задржавање 4 
сата). 

 

        Наставак путовања ка Прагу.Долазак у Праг 
у вечерњим сатима(21.00),смештај у 
хотелу.Вечера.Ноћење 













2.дан:Доручак.Полазак у разгледање 
града:зграда Народног музеја,шетња уз 
главну авенију Вацлавске намести,потом 
поново Старометске намести и поглед на 
чувени Орлој.Затим посета Прашког гета-
Јеврејске четврти и обилазак.Поглед на родну 
кућу Франца Кафке и синагогу 
Старанова.Слободно време до 18 
сати.Повратак у хотел.Вечера 
.Дискотека.Ноћење. 

 











3.дан:После доручка одлазак на разгледање 
града : обилазак Храдчана(Прашки дворац са 
катедралом Свети Вита и Капелом Светог 
Венцеслава,базилика Светог 
Ђорђа,Лорета,поглед на златну 
уличку...),прелазак Витаве Карловим 
мостом,задржавање на мосту код старе куле . 

        Након преласка моста одлазак до 
споменика Карлу IV и трфга малтешких 
витезова.Долазак на централни трг 
Староместке намести..           Слободно време 
до 17 сати.Повратак у хотел .Вечера.Ноћење.  











4.дан:У 6.00 сати полазак за Беч(доручак-ланч 
пакет).Долазак у Беч око 12 
часова.Разгледање града:дворац 
Хофбург,Опера,Заветна црква,Градска 
скупштина,Бургтеатар,Карлова 
црква.Заустављање на тргу Марије Терезије,а 
потом обилазак трга хероја,зграде Бечког 
конгреса.Слободно време у улици Марија 
Хилфе Страсе.Полазак за Србију у 15 и 
30.Долазак у Ср.Митровицу 22.00 сата. 













Ексрурзија протекла без икаквих 
проблема,матуранти презадовољни. 

Наставници су одлично обавили свој посао. 

Смештај је био у хотелу са четири звездице. 

Агенција је извршила све своје обавезе које је 
дала у програму. 

На основу извештаја разредних старешина о 
реализованој екскурзији и анкете коју је 
урадила и доставила агенција, закључили смо 
да је екскурзија у потпуности успела.Све је 
оцењено високом оценом. 

Све похвале матурантима а посебно њиховим 
разредним старешинама за успешно 
изведену екскурзију. 



 Опште одредбе 

 Сазивање седнице 

 Припремање седнице 

 Рад на седницама и одржавање реда 

 Вођење записника 

 Завршне одредбе 

 



 Дан школе 

 Годишња норма 

 Дан просветних радника 

 Молбе ученика 




