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1.Анализа успеха и изостанака ученика на крају 
2.полугодишта школске 2011/12 год. 
 

 На почетку школске године уписано је 836 ученика. У току 
школске године исписало се 40 ученика,  тако да на крају 2. 
полугодишта број ученика износи 796. 

 Од тог броја са позитивним успехом школску годину је 
завршило 645 ученика, односно 81, 03  %, што је за  5, 88 % 
боље у односу на прошлу школску годину (прошле школске 
године 75. 15 %). Одличних ученика је 87 односно 11, 00 %, 
врлодобрих 233 или 29, 3 %, добрих 304 или 38, 2 % и 
довољних 21 или 2, 6 %. 

 137 ученика или 17, 21 % показало је недовољан успех, што је 
за 5, 41 % мање у односу на прошлу школску годину (прошле 
школске године 22, 62 %). Са једном слабом оценом је 83 
ученика или 10, 4 %, са две слабе оцене 39 ученика или 4, 9 %, 
а 15 ученика или 1, 88 % се упућује да понови разред. 

 14 ученика или 1, 76 % је неоцењено (упућује се на разредни 
испит). 

 



 Просечна оцена на нивоу школе је 3, 58 (прошле 
школске године просечна оцена је била 3, 16). Највећу 
средњу оцену има: 

 Прехрамбена струка: просечна оцена 3, 72 и проценат 
пролазности 83, 49 % (прошле школске године 
пролазност је била 75, 94 %, просек 3, 04) 

 Дрвопрерађивачка струка: просечна оцена 3, 69 и 
проценат пролазности 79, 37 % (прошле школске 
године пролазност је била 80, 58 %, просек 3, 05) 

 Хемијска струка: просечна оцена 3, 39 и проценат 
пролазности 87, 46 % (прошле школске године 
пролазност је била 77,8 9%, просек 3, 38) 

 Шумарска струка: просечна оцена 3, 53 и проценат 
пролазности 72, 80 % (прошле школске године 
пролазност је била 68, 65 %, просек 3, 18) 

 



 Укупан број изостанака ученика на нивоу школе је 100775 
односно 126, 60 по ученику (прошле школске године тај број 
је износио 110212 или 136, 23 по ученику; мање за 9, 63 по 
ученику): 

 Оправдани изостанци- 91117 или 114,46 изостанака по 
ученику 

 Неоправдани изостанци- 9658 или 12, 13 изостанака по 
ученику 

  

 Највећи број изостанака има: 

 Дрвопрерађивачка струка- 137, 73 изостанака по ученику 

 Хемијска струка- 129, 61 изостанака по ученику 

 Шумарска струка- 122, 11 изостанака по ученику  

 Прехрамбена струка- 115, 46 изостанака по ученику. 

  

 



2.Упис ученика у 1.разред за школску 2012/13 год. 

1.Техничар за пејзажну архитектуру                    (30) (30) 

2.Шумарски техничар                                               (30) (30) 

3.Техничар за ловство и рибарство-оглед           (20) (10) 

4.Техничар за примарнуну обраду дрвета-ог.    (24) (20) 

5.Техничар за обликовање намештаја и ент.-ог.(20) (4) 

 

6.Техничар за заштиту животне средине           (30) (30) 

7.Техн.за индустријску фармаце.технологију   (30) (30) 

8.Техничар припреме графичке производње   (30) (30) 

9.Прехрамбени техничар                                        (30) (20) 

10.Техничар за биотехнологију                              (30) (6) 



Одељења за школску 2012/13 

Д-11,Д-21,Д-31,Д-41, Д-22,Д-32 

Ц11,Ц-21,Ц-31,Ц-41  , 

Ц-12,Ц-22,Ц-32,Ц-42 

Ц-13,Ц-23,Ц-33,Ц-43 

 

Х-11,Х-21,Х-31,Х-41,Х-12,Х-22,Х-32,Х-42 

Х-13,Х-23,Х-33, Х-43,    

П-11,П-21,П-31,П-41,      П-32 



 



Професори који допуњују норму у 
другој школи: 

 Бранислав Веселиновић 70%  

 Владимир Бандо  60% 

 Биљана Јеленковић 50% 

 Светлана Копрић 70% 

 Зорица Лукић 60% 

 Ана Аларгић 70% 

 Бранко Лукач 25% 

  Милорад Обрадовић  40% 

 Славица Бојанић  44% 

 



 Јелена Нинковић 30% 

 Весна Гламошлија 78% 

 Весна Лемајић 70% 

 Дарко Марковац 25% 

 Лукић Милана 30% 

 Тања Пашић 30% 

 Владимир Чупић 20% 

 Фрања Молнар 60% 

 Зорица Рауш 50% 

 

 

 

 

 



3.Подела предмета на наставнике 

 Српски језик и књижевност    : наст.,Бр.час 

 Енглески језик- 

 

 Математика 

 Физика 

 Информатика 

 

 Физичко 

 

 Друштвене науке 

 

 



 Хемија неметали и графичарство 

 

 Прехрамбена струка 

 

 Шумарство 

 Пејзажна архитектура 

 Обрада дрвета 

 


