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1.Анализа успеха ученика завршних разреда на 
крају II полугодишта школске 2013/14 године 

• Укупан број ученика завршних разреда је 185,     
а број одељења 9. 

 

• Са позитивним успехом је 166 ученика или 89,73 
% (прошле школске године је била 80,30 %, ове 
шк. године пролазност је већа за 9, 43 %): 

 



• Одличних-     43  ученика или 23,24 % 

 

• Врло добрих- 43 ученика или 23,24 % 

 

• Добрих-           72 ученика или 38,92 % 

 

• Довољних-        8 ученикa  или 4,32 %. 

 



• Са негативним успехом је 17 ученика или 9,19 % 
(прошле школске године је било 17,73 %, ове 
шк.године мање за 8,54)  
 

• Са 1 недовољном оценом- 12 ученика или 6,5 % 
• Са 2 недовољне оцене-        4 ученика или  2,16 % 
• Са 3 недовољне оцене-        1  ученик или   0,54 % 
 

 
• 2 ученика (1,1 %) је неоцењено и упућује се на 

разредни испит. 
        

 
  

 



Просечна оцена на нивоу школе је 3, 53 
(прошле школске године 3, 27) 

 
• Хемијска струка- 3, 35 (пролазност 87,95 %)---     

( прошле школске године 3,47) 

• Шумарска струка- 3,75 (пролазност 94,55 %)---
(прошле школске године 3,45) 

• Дрвопрерађивачка струка- 3,41  (пролазност 
84,85 %)---( прошле школске године 3,09) 

• Прехрамбена струка- 3,62(пролазност 92,86 %)--
-( прошле школске године 3,07) 

  

 



• Укупно изостанака на нивоу школе је 28646 , 
односно 154,8 изостанака по ученику (прошле 
школске године тај број је износио 31595, 
односно 155,6 изостанака по ученику, ове 
шк.год. изостанака је мање за 0,8 по ученику ): 

 

• Оправданих-  26407, односно 142,74  изостанака 
по ученику( прошле школске године 147,18) 

 

• Неоправданих-2239  , односно  12,10   
изостанака по ученику (прошле школске год.13,30) 

 

 



• Хемијска струка- 13830, односно 166,6 
изостанака по ученику 

 

• Шумарска струка- 8106, односно 147,4 
изостанака по ученику 

 

• Прехрамбена струка- 888, односно 63,43 
изостанака по ученику 

 

• Дрвопрерађивачка струка- 5822 , односно 
176,4 изостанака по ученику 

 

 



Одељења  која имају  100 % пролазност:        

Ц41, Ц43 и  Х41 . 
 

  
Ранг одељења-               
просечна оцена 
 

1.Ц-41        -4,50               1. П-41     -63,43 

2.П-41        -3,62               2.Ц-41      -89,44 

3.Х-43         -3,53              3.Х-41       -122,5 

4.Ц-42        -3,42               4.Ц-42      -138,7 

5.Д-32        -3,42               5.Д-32      -150,7 

6.Д-41        -3,39               6.Х-43       -180,3 

7.Х-42         -3,32               7.Х-42       -184,7 

8.Ц-43         -3,32              8.Д-41       -189,3 

9.Х-41          -3,21             9.Ц-43        -214,4 

Ранг одељења-                                       
проценат пролазности 
 

1.Ц-41        -100 % 

2.Ц-43        -100 % 

3.Д-41         -95,45 % 

4.Х-41        -95,45 % 

5.Х-43        -93,10 % 

6.П-41        -92,85 % 

7.Ц-42         -84,21 % 

8.Х-42         -73,33 % 

9.Д-32          -63,64 % 

 

Ранг одељења- 
изостанци 



2.Похвале и награде 

• Влаисављевић Будимир     Х-42 

• Грујичић Марко                     Х-42 

• Фрањо Маја                           Х-42 

• Вукосављевић Николина    Х-43 

• Илић Милица                         Х-43 

• Маринковић Ђорђе              Ц-42 

• Латиновић Драган                 Ц-42 

• Ловрић Драгана                     Ц-41 

• Шарац Смиљана                    Ц-41                          



Ђак генерације: 

•Маринковић Ђорђе         
Ц-42 

• Разредни старешина: Драгана Костић 



3.Квалитет наставе 

• Памет је интелектуална својина сваког 
појединца која се добија рођењем, стичу 
се само начин и правци њеног 
коришћења.  

 



• Прихватите себе 

• Самопоштовање 

• Уочите своје вредности 

• Уочите позитивно у другима 
 

 

• Важно-Око себе створити климу 
позитивних очекивања. 



Следити упуства: 
• Прихватите да сваки ученик може да 

побољша свој  учинак 

• Имајте поверења у своје ученике 

• Поставите високе критеријуме 

• Похвалите и наградите добре ученике 

• Дајте ученицима повратне информације за 
обављен посао 

• Помозите својим ученицима у напредовању 

• Постаните свесни својих властитих 
предрасуда којима можете обесхрабрити 
ученике 

 

 



4.Огледна одељења 

• Д-41,Ц-43,П-41 

• Тим за вођење огледа 

• Начин полагања матуре 

• Социјални партнери 

• Тест 

• Комисије 



5.Календар рада за јун/јул школске 
2013/14 године 

 • 28.05-30.05 2014- пријава испита за ванредне 

• 30.05.2014 – завршетак наставе за завршне разреде 

• 3.06.2014     -седнице Одељенских већа 

                         -11.30- шумарско-дрвопрерађивачка 

                         -13.00-прехрамбено-хемијска струка 

• 4.06.2014  - седница Наставничког већа 

• 5.06.2014  -подела сведочанстава 

• 6.06.2014 – полагање теста за одељење Д-41 

• 10.06.2014- 7.30.-Испитни одбор 

                         -8.00- писмени из српског језика 



• 11.06.2014 –полагање изборног предмета Ц-43 

• 12.06.2014-полагање теста одељење П-41 

 

• 12и13.06.-  -полагање матурског испита 

 

• 11.06.2014.-писмена припрема трећи степен 

• 12.06.2014 –усмена одбрана трећи степен 

 

• 16.06.2014 –у  12.00 - Испитни одбор 

 

• 19.06.2014 – у 12.00 –подела диплома 



• 20.06.2014 – завршетак наставе за остале разреде 

 

• 23.06.2014 – 10.00-седнице Одељенских већа 

                          -12.00- седница Наставничког већа 

 

• 23.06-27.06.2014 –поправни и ванредни испити 

• 27.06. 2014 –подела сведочанстава и упис у наредне 
разреде 

• 30.06.2014 – у 10.00 –Стручна већа 

• 7и8. 07.2014 – 8.00-15.00-упис у I разред 

• 9.07.2014 – у 10.00 –Наставничко веће 

• 10.07.2014- 8.00-15.00 –упис ученика у I разред 
слободна места 

 



6.Допунска настава и припремна 
настава 

• Припремна настава за полагање 
поправног испита -10 % од укупног 
годишњег броја часова. 

• Допунска настава је обавезна 

• Припрема за полагање матурских испита 
5%,од укупног годишњег броја часова. 



7.Текућа питања 

• Ванредна ситуација-активности наставног 
и ненаставног особља 

• Дежурство наставника и преглед тестова 

    -мала матура 

 





ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


