Школска 2017/18. године
Школска 2017/18. година која је за нама била је педесет и седма од оснивања Школе.
На почетку школске године, Школа је имала 354 ученика у 16 одељења. Приказ одељења,
образовних профила и одељењских старешина дат је у доњој табели.
одељење образовни профил
I1
медицинска сестра - техничар
I2
архитектонски техничар
I3
хемијско-технолошки техничар
пекар
I4
прерађивач млека
II1
фармацеутски техничар
II2
архитектонски техничар
II3
техничар за заштиту животне средине
пекар
II4
месар
III1
медицинска сестра - техничар
III2
архитектонски техничар
III3
техничар за заштиту животне средине
III4
прехрамбени техничар
IV1 лабораторијски техничар
IV2 архитектонски техничар - оглед
IV3 техничар за заштиту животне средине
IV4 прехрамбени техничар

трајање образовања
4 год.
4 год.
4 год.

одељењски старешина
Бранислава Дилбер-Косић
Бранко Грбанушић
Мирјана Прекајски

3 год.

Оливара Француски

4 год.
4 год.
4 год.

Десанка Божин
Зорица Варга
Наташа Глигорин Танацков

3 год.

Бранислава Крстин

4 год.
4 год.
4 год.
4 год.
4 год.
4 год.
4 год.
4 год.

Дијана Брканлић Тешин
Штефица Ступовски
Радмила Папић-Милићев
Гордана Попов
Гордана Трнић
Вања Томашев
Нада Крстоношић
Ерика Мандић

25. октобра 2017. на место директора Школе је ступио професор Милорад Карановић,
дотадашњи вршилац дужности директора.

Септембар
У петак, 1. септембра 2017. почела је нова школска година.
Ученици другог, трећег и четвртог разреда су се вратили у клупе
након летњег распуста, а у школу су кренула и четири одељења
ђака првака. Нове одељенске старешине су: Бранислава Дилбер
Косић (I1), Бранко Грбанушић (I2), Мирјана Прекајски (I3),
Оливера Француски (I4) и Штефица Ступовски (III2).
На почетку поподневне смене одржан је свечани пријем за
прваке у амфитеатру. Ђаке је поздравио в. д. директора Школе
Милорад Карановић и пожелео им успех у школовању.
Првог радног месеца ученици одељења IV4 посетили су
газдинство Бодо Роберта у Кикинди, као и Винарију Чока у
Пријем ученика
оквиру блок наставе из предмета технологија вина, винских и
воћних дестилата. Господин Бодо је упознао посетиоце са
поступком добијања црног и белог вина у занатским условима од
сорти грожђа које сам узгаја. У Винарији Чока дочекао их је
Ненад Николић, технолог и некадашњи ученик наше школе, и
представио индустријску производњу вина у свим фазама – од
пријема грожђа до пуњења вина у боце. Са ученицима су у
посетама били наставница Драгана Бубало и координатор
практичне наставе Градимир Симић.
Током септембра се ученик генерације наше школе, Петар
Митровић нашао међу 20 најбољих ђака генерације из Србије и
Републике Српске. Ово признање, додељује се захваљујући
У посети газдинства Бодо Роберта
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успешној сарадњи компаније ЛИНК груп и Фондације Њ.
К. В. Престолонаследника Александра Карађорђевића
који је свечано уручио стипендије на пријему у Белом
двору у Београду. Као и претходних година, „Политика“
АД је уз подршку Министарства просвете, науке и
технолошког развоја поклонила збирке кованица
„Знамените личности Србије“ ученицима генерација у
свим основним и средњим школама. Свечана додела је
одржана 15. септембра 2017. у Културном центру у
Зрењанину. Осим ученика генерације наше школе, Петра
Награђени ученици генерације
Митровића поклон су примиле и три ученице првог
разреда наше школе које су биле ђаци генерације у својим
основним школама: Јасмина Јерковић (ОШ „Жарко Зрењанин“), Ивана Чонградин (ОШ „Васа
Стајић“, Мокрин) и Милица Николин (ОШ „Миливој Оморац“, Иђош).
Током септембра ученици одељења I1, I2, I3, I4 и II3 ишли су у организовану посету
Народном музеју у Кикинди. Кустоси су у сарадњи са професором историје, Миланом
Чубрилом одржали час на тему праисторија. Ученици су нарочито добро реаговали на 3D
филм о кикиндском мамуту Кики јер су и сами имали одређена предзнања, као и на реплику
мамута која је изложена у музеју. Овом приликом ученици су поред историјске и археолошке
поставке музеја, обишли и природњачку, уметничку и етнолошку поставку.

Октобар
Ученици и запослени у нашој школи су у октобру имали
прилике да добровољно дају крв у оквиру акције коју су
организовали Градска организација Црвеног крста и Служба за
трансфузију крви Кикинда у просторијама Високе школе за
образовање васпитача.
Осим тога, током овог месеца ученици наше школе
посетили су Четрнаести међународни сајам заштите животне
средине и природних ресурса „Ecofair“ у Београду, који је
трајао од 4. до 6. октобра 2017. године и окупио већи број
домаћих и иностраних компанија, као и Пекарско-млинарске
дане на Новосадском сајму одржаном од 14. до 16. октобра
2017. године под називом „Дођи, види, научи, примени“. На
Акција давања крви
Међународном сајму заштите животне средине и природних
ресурса (који је имао привредно едукативни карактер са централним темама „зелена
економија“, индустрија рециклаже и управљање отпадом), ученици одељења II3 и III3
(техничар за заштиту животне средине), III2 (архитектонски техничар), III1 (медицинска
сестра-техничар) могли су да се упознају са поменутим темама, обиђу знаменитости Београда

Ученици на Међународном сајму заштите
животне средине

Ученици на архитектонском факултету
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и изложбу макета приређену на Архитектонском факултету поводом Светског дана
архитектуре. Посету су организовали професори Зорица Чизмар, Милица Абрамовић, Соника
Прем и Вања Томашев.
Пекарско-млинарским данима у Новом Саду присуствовали су ученици прехрамбене
струке, одељења I4, II4 (пекари) и III4 и IV4 (прехрамбени техничари) и упознали се са
најновијим трендовима у млинарској и пекарској
индустрији, где су присуствовали великом школском часу
под називом „Пшеница, млинарство и пекарство на длану“
који су одржали еминентни стручњаци из ове области:
Небојша Спасојевић, Јасна Мастиловић, Ђорђе Псодоров,
Милимир Ковачевић, Лазар Поповић и Зоран Младеновић.
Час се састојао из теоријског и практичног дела где су
ученици припремали пецива заједно са професионалним
пекарима. Посету су организовале професорице Гордана
Попов, Оливера Француски, Драгана Бубало и Бранислава
Пекарско-млинарски дани
Крстин.
23. октобра 2017. године ученици наше школе посетили су Шездесет други
међународни сајам књига и Музеј савремене уметности у Београду. Посету су организовали
професори Клара Паушић, Десанка Божин, Вања Томашев, Дијана Брканлић Тешин и Наташа
Глигорин Танацков.
Спортске активности биле су обележене јесењим кросом, а ученици који похађају
Културу тела имали су прилику да се упознају са методама рада и опремом у фитнес центру
Body fit. Још једна од спортских активности била је под именом „Мали али снажни“;
активност евро-регионалног пројекта у Темишвару гед се промовишу спорт и здрав живот, уз
учешће основних и средњих школа из Србије и Румуније. Екипа наше школе је учествовала на
турниру у мешовитој кошарци (4 момка и 4 девојке). Екипу је предводио професор физичке
културе Виктор Фелбаб.

Новембар
Новембар је био месец друштвених, спортских и културних манифестација, а за Школу
је свакако било најбитније спољашње вредновање у складу са Правилником о вредновању
квалитета рада установа, које је вршио тим именован од стране Министарства просвете. Тим
је оцењивао рад Школе на основу прегледа документације, посете часовима, разговора са
ученицима, наставницима и родитељима, као и на основу успеха ученика и сарадње са другим
установама. Након извршене контроле, Тим за спољашње вредновање је у свом извештају рад
Школе оценио највишом оценом, чиме је дао подстицај за даље унапређивање квалитета
образовно-васпитног рада.
Наши ученици су током новембра били учесници разних
активности. 7. новембра 2018. године акција „Могу да нећу“
окупила је ученике и девојке из Центра за подршку женама у
дворишту школе. Занимљиви графити у облику срца скрећу пажњу
тинејџера, а и старијих, да љубав није насиље, а ако јесте, подлеже
новом закону о нултој толеранцији према родно заснованом
насиљу. Графите су исцртавали ученици одељења II2
(архитектонски техничари), са професорицом Кларом Паушић.
На Недељи парламентаризма 2017. године кикиндски
средњошколци су веома успешно, по трећи пут заредом, ученичке
клупе заменили одборничким и опробали се у новој улози.
Акција „Могу да нећу“
Симулација седнице локалног парламента одржана је у оквиру
Недеље парламентаризма, која се у Србији одржава од 13. до 19. новембра. Нашу школу су
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Недеља парламентаризма

представљали ученици: Драгана Марков, Бојана
Николић, Марко Цвијан, Викторија Рац Сабо,
Катарина Ћирић и Милица Шипка.
Манифестација Совембар – Месец сова у Кикинди окупила је све основне и средње
школе у спортској хали Партизан где су се представиле едукативним садржајима и
креативним производима на тему сова ушара. Циљ је био да се схвати значај сове ушаре у
природној средини коју настањује. Наша школа је имала запажено представљање. У
радионици школе ученици су направили сове од теста и фондан масе, као и воћни сок за
послужење. У културно-уметничком програму представили су се ученици архитектонске и
медицинске струке, а њихови другови из одељења посетили су изложбу и пружили им
подршку. На лицу места су се цртале сове и правио
оригами, а мали посетиоци су разграбили занимљиве
сувенире. Миња Петров (I1) и Милица Сандић (III1)
обогатиле су програм певањем, а одрасле посетиоце
привукло је мерење притиска. У организацији
манифестације учествовале су професорице: Клара
Паушић, Гордана Попов, Нада Крстоношић, Драгана
Бубало Херцег и Бранислава Крстин, као и ученици
одељења I4, II4, III4, IV4 (прехрамбена струка), II2 и III2
(архитектонски техничари), I1 и III1 (медицинске
сестре-техничари).
Штанд на Совембару
Током новембра на такмичењима су ученици
забележили следеће успехе: Ивана Мршић освојила је сребрну медаљу на републичком
такмичењу у стоном тенису одржаном у Зрењанину 23. новембра 2017. године, док је женска
рукометна екипа освојила прво место на Општинском такмичењу.
За похвалу је учешће драмске секције под руководством професорице Кларе Паушић
на финалном 3. такмичењу средњошколаца Војводине у извођењу драмских импровизација у
Апатину.

Децембар
Крај 2017. године обележен је освајањем прве награде на
Фестивалу уметности и науке који је одржан 5. децембра 2017.
године у Културном центру Кикинде, у организацији
Канцеларије за младе Града Кикинде поводом Светског дана
волонтера. Штанд наше школе је добио највише гласова
посетилаца, па смо освојили прву награду у конкуренцији
средњих школа: телескоп и енциклопедију „Теслин чудни свет“.
Наши ученици су се представили и у области науке и уметности.
У научном делу Фестивала учествовали су ученици медицинске и
еколошке струке који су посетиоцима приказали занимљиве
Штанд на Фестивалу уметности и науке
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хемијске огледе („дух из боце“, „слоновска паста за зубе“, „вулкан“). На Фестивалу су
учествовали следећи ученици: у науци: Матеј Имброњев (II1), Милица Сандић (III1),
Валентина Јоветић (III3), Душка Крста, Јелена Напрта, Драгана Сантрач (IV1), Ксенија
Поповић, Иван Јеринкић и Милан Петров (IV3); у уметности: Милка Напрта, Марта Катаи,
Огњен Косановић и Дејан Маринков (II2); као волонтери Канцеларије за младе: Тамара
Милошевић, Андреа Фехер, Милица Ђукић и Јелена Милосављев (III2) и наставници: Зорица
Чизмар, Бранислава Дилбер Косић, Драгана Дунав Вукобрат и Соника Прем.
Такође, ученица Габријела Киш (I1) освојила је прву награду на такмичењу у писању
састава на немачком језику, под менторством професорки Снежане Влајков и Кларе Паушић.

Јануар

Школска слава

У суботу 27. јануара 2018. године обележена је школска
слава – Свети Сава. Ученице Миња Петров и Милица Сандић
отпевале су светосавску химну, да би директор Школе
Милорад Карановић поздравио све присутне и честитао им
славу. У наставку програма, чланови рецитаторске секције су
изложили одломке из књижевних дела о Светом Сави, док је
ученица Габријела Киш прочитала свој награђени састав под
насловом „Каменчић“, а на крају су окупљени ученици
преломили славске колаче.

Фебруар
У фебруару су ученице наше школе Теодора Турудија (IV1),
Драгана Марков (III1), и Јована Рожајац (I1) учествовале на
Једанаестој смотри „Дани E-medica“ у Тухељским Топлицама у
Хрватској заједно са менторкама Љиљаном Радишић и Ваљом
Ињац Забрдац. Ово је било треће учешће наше школе на овом
скупу који се организује сваке године. Циљ смотре је размена
стечених знања и искуства у струковном образовању, подизање
квалитета општег наставног процеса и међусобног
упознавања, те промовисање
употребе
нових
технологија у школама (како за ученике тако и за
Дани E-medica
наставнике).
У четвртак, 15. фебруара 2018. године на
градском тргу у Кикинди ученици наше школе (одељење I1) и професорица
Бранислава Дилбер Косић, учествовали су у обележавању Светског дана деце
оболеле од рака, који је организовало Удружење родитеља деце оболеле од рака
(НУРДОР). Тачно у 13 часова уз речи „И ја се борим“ пуштени су балони као
подршка свој деци која се боре са овом опаком болешћу, као и у знак сећања на
децу која су изгубила ову битку.
Оно чиме Школа може посебно да се похвали јесте прилог који је емитован
у Јутарњем програму Радио телевизије Војводине у уторак, 27. фебруара 2018.
године, као и текст који је објављен у „Пољопривредном календару“ за 2018.
годину, годишњег издања часописа „Пољопривредник“.
Светски дан деце
Осим тога, 27. фебруара 2018. године ученици одељења II3, III3, IV3 и
оболеле од рака
професорица Милица Абрамовић присуствовали су трибини „Управљање
комуналним отпадом у Кикинди“, коју је организовала компанија ФЦЦ Кикинда
д.о.о. и Секретаријат за заштиту животне средине Града Кикинде.
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Март
8. марта 2018. године ученици су посетили Сајам
образовања „Путокази“ на Новосадском сајму, где су
присуствовали предавању под називом „Здрав живот“, док
је поводом Светског дана вода (22. марта) нашу школу
посетила Мирослава Крнић из Градског секретаријата за
заштиту животне средине и разговарала са
ученицима о проблему отпадних вода. У
разговору су учествовали и стручњаци Јавног
предузећа „Кикинда“, компаније „ФЦЦ“ и др
Сања Брусин Белош из Завода за јавно
здравље.
26. марта 2018. године ученици су уз
Књижевно-музичко вече
помоћ професорице Кларе Паушић у
амфитеатру приредили Књижевно-музичко вече. Учесници су читали своје
литерарне радове, рецитовали, певали и свирали. Учествовали су следећи
ученици: Габријела Киш, Ирена Мишева, Ања Галчик, Наташа Француски,
Маријана Ромаков, Драгана Кукило, Никола Надлачки и Маријан Челекетић.
Поред тога, 28. марта 2018. године чланови прехрамбене секције су са
професорицом Горданом Попов посетили играоницу „Чигра“ намењену деци са
Ученице у посети
играонице "Чигра"

посебним потребама, где су наши ученици пекари (I4) и прехрамбени техничари
(IV4) честитали Ускршње празнике и донели мале поклоне деци.

Април
Током априла наша школа је имала „Дан отворених
врата“ на ком су ученици осмих разреда кроз занимљиве
радионице могли да се упознају са образовним профилима
који су планирани за упис у први разред наредне школске
године. Поред тога, били смо домаћини окружног такмичења
из хемије за ученике Севернобанатског округа на ком је у
категорији седмог разреда прво место освојила Јана Војводић
из ОШ „Ђура Јакшић“ у Кикинди, а у категорји 8. разреда
Тијана Карић из ОШ „Свети Сава“ у Кикинди.
Поводом обележавања Дана планете Земље, наши
ученици трећег и четвртог разреда образовног профила
Дан отворених врата
техничар за заштиту животне средине посетили су регионалну
депонију компаније ФЦЦ д.о.о. Кикинда. Посету су
организовали професорице Бранислава Дилбер Косић, Радмила Папић Милићев, Ивана
Шербеџија, Невена Месарош и Милица Абрамовић.
На Сајму образовања и образовних профила одржаном у
среду, 25. апила 2018. године у Кикинди, наша школа је
основцима представила пет образовних профила који су
планирани за упис у наредну школску годину (лабораторијски
техничар, архитектонски техничар, техничар за заштиту
животне средине, пекар и прерађивач млека).
Ученици одељења III1 (медицинска сестра-техничар)
посетили су ВМА у Београду у оквиру блок наставе
здравствене неге 24. априла 2018. године. Том приликом
ученици су обишли одељење Хитне помоћи, Клинику за
Штанд школе на Сајму образовања и
образовних профила
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интезивну интерну медицину и Централну
стерилизацију. Посету су организовале наставнице
наше школе Санијела Јовић и Љиљана Радишић.

Мај
14. маја 2018. године чланови еколошке
секције „Еко-ген“ посетили су вртић „Плави
чуперак“, где су деци предшколског узраста
појаснили због чега је важно отпад бацати у
Ученици у посети ВМА
контејнере, као и зашто постоје контејнери
различитих боја.
У петак, 18. маја 2018. године одржана је
традиционална Једанаеста матурантска парада, на којој су
тачно у подне уз звуке Штраусовог кадрила матуранти,
њихови професори и директори заиграли.
Од 18. до 20. маја 2018. године представници наше
школе учествовали су по осми пут у ученичком кампу који се
у оквиру међународног пројекта „EuRoSeUn“ одржава у
румунском туристичком центру Валеа луи Лиман. За ученике
су организована спортска надметања и уметничке радионице.
Нашу
школу
су
представљали
ученици:
Матурантска парада

Дуња Шијачки, Милица
Сандић, Анастасија Пролић
(III1), Предраг Татомир (III2), Дејан Волаш (III3), Матеј
Имброњев (II1), Дејан Маринков (II2) и Миња Петров (I1) и
професори Дијана Брканлић Тешин, Вања Томашев и
Драгана Бубало Херцег.
Током маја наша школа је имала низ успеха на
такмичењима. На регионалном такмичењу талената у
Панчеву одржаном 12. маја 2018. године ученица наше
школе, Андреја Докић, под менторством професорице Јасне
Томашев, освојила је 2. место (95 поена)
из области географије пласиравши се на Представници наше школе на међународном
пројекту "EuRoSeUn"
Републичко такмичење. На општинском
такмичењу у пружању прве помоћи, одржаном у петак, 18. маја 2018.
године у Црвеном крсту Кикинде, ученици наше школе освојили су прво
место. Нашу школу су представљали следећи ученици: Марко Цвијан,
Милан Весков, Недељко Нешић, Жељка Гецић (III1), Јасна Милеуснић и
Катарина Вуколић (I1). На Републичком такмичењу из биологије,
одржаном у Нишу 20. маја 2018. године, нашу школу је представљала
Драгана Сантрач, ученица четвртог разреда са менторком професорицом
Емилом Кленанц. Драгана је освојила укупно 97,5 бодова од могућих 100
заузевши 18. место у конкуренцији од 110 ученика четвртог разреда. На
Републичком такмичењу ученика за област хемија и неметали одржаном
од 18. до 20. маја 2018. године у Хемијско-прехрамбеној школи „Урош
Предић“ у Зрењанину, наше ученице из одељења I3 под менторством
Ивана Пештерић и Тамара
професорице Ерике Мандић освојиле су четврто место (Ивана Пештерић)
Малиџа
и осмо место (Тамара Малиџа), док су у екипном пласману, њих две
освојиле треће место од укупно 32 екипе школа.
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Рукометашице

Екипа у баскету 3x3

У спортским активностима наша школа је такође имала успеха на Осмој спортској
олимпијади школске омладине Војводине (СОШОВ). Нашу школа је имала представнике у
женском рукомету, кошарци, баскету 3x3, џудоу и стоном тенису. Женска рукометна екипа
освојила је златну медаљу, женска кошаркашка екипа заузела је пето место, док су девојке у
баскету 3x3 биле четврте. У џудоу Невена Милић је освојила златну медаљу, док је Дејан
Волаш био трећи. У стоном тенису Ивана Мршић је заузела четврто место. Напоменимо да је
женска рукометна екипа школе накнадно освојила 3. место на Републичком такмичењу
будући да је екипа Гимназије из Лебана дисквалификована због кршења Правилника
такмичења. екипу наше школе чиниле су: Александра Зарић (I3), Наталија Оџин, Александра
Чубрило, Ана Станков (II1), Нада Радановић (II3), Валентина Беодрански, Марина Завишић
(III1), Милица Ђукић (III2), Марија Мачковић (III4), Милана Татомир (IV1) и Марина Кресоја
(IV3). Тренер је проф. Виктор Фелбаб.

Ученици у посети визиторског села "Лудаш"

Посета ЈКП "Водовод и канализација"

25. маја 2018. године ученици одељења II3, III3, IV3 посетили су у оквиру блок наставе
Визиторски центар „Лудаш“ и ЈКП „Водовод и канализација“ у Суботици. Ученицима II3 и
III3 одељења у Визиторском центру „Лудаш“ одржано је пригодно предавање, при чему су
они обишли и Лудошко језеро. Ученици IV3 одељења обишли су ЈКП „Водовод и
канализација“ у Суботици. Посету су организовеле професорице Милица Абрамовић, Радмила
Папић Милићев, Мирјана Прекајски и Ивана Шербеџија.

Јун
У јуну је школа наставила са низањем успеха. Андреји Докић (I1) у оквиру Републичке
смотре Регионалних центара за таленте одржаној у Чачку 2. јуна 2018. године додељена је
трећа награда за истраживачки рад из географије на тему „Утицај смотре уметности на
туризам Аранђеловца“. Њена менторка је професорица географије Јасна Томашев.
На Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука у Новом
Саду, 9. јуна 2018. године одржано је треће по реду такмичење у прављењу мостова од
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Андреја Докић

Такмичење у прављењу мостова од шпагета

шпагета намењено ученицима средњих школа где су наши ученици заузели четврто место. Са
њима је на такмичењу био професор грађевинске групе предмета Вања Томашев.
У недељу 10. јуна 2018. године у Крагујевцу, на финалном математичком такмичењу
„Кенгур без граница“ ученик Стефан Кецман (II1) је у основном делу такмичења освојио III
награду у категорији К1 (друштвени смер гимназије и стручне школе са два часа недељно) за
други разред. Осим Стефана, још шесторо наших ученика је награђено похвалницом
(најбољих 10%): Дејан Маринков, Марко Јерковић, Игор Врбашки, Николина Пролић,
Анастасија Пролић и Милица Сандић. Њихове менторке биле су професорице математике
Зорица Варга и Ивана Љубоја.
Ученица наше школе Ивана Чонградин (I1) освојила је друго место на такмичењу из
немачког језика у оквиру пројекта „Знањем кроз Европу“ које организује Немачко-аустријски
културно едукативни центар Willkommen из Краљева, док је трећу награду на литерарном
конкурсу удружења „Пироптерикс“ из Новог Сада, у склопу фестивала Дани фантазије,
освојио Никола Надлачки (III3) на тему „Путовање кроз време“.
Матуранти су успешно окончали средњошколско школовање. На седници
Наставничког већа Школе одржаној у уторак, 5. јуна 2018. године донета је одлука да се
награда „Ученик генерације“ додели Драгани Сантрач, ученици одељења IV1. Драгана
Сантрач је сва четири разреда у нашој школи завршила са одличним успехом (5,00) и са
примерним владањем. Истакла се на такмичењима из хемије, биологије и математике. Сваке
године је учествовала на такмичењима из хемије, а два пута се пласирала на Републичко
такмичење (у I и II разреду) промовишући школу на многим такмичењима, приредбама и
смотрама.
15. јуна 2018. године уприличена је прослава матурске вечери, а свечана додела
похвала и награда матурантима одрижана је 18. јуна 2018. године. Ученицима који су сва
четири разреда и матурски испит завршили са одличним успехом (5,00), директор је уручио

Свечана додела похвала и награда матурантима
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Драгана Сантрач

дипломе „Вук Караџић“ и пригодне награде. Овогодишњи вуковци су: Драгана Сантрач,
Јелена Напрта, Душка Крста, Милана Поштић и Теодора Турудија, сви из одељења IV 1
(лабораторијски техничар). Директор је такође уручио диплому и поклон ученици генерације,
Драгани Сантрач.

Колектив шкшколе на матурској вечери
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