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1.Анализа успеха и изостанака ученика на 
крају трећег класификационог периода 

 На почетку школске године уписано је 803 
ученика, на крају 3 класификационог периода у 
школи има 791 ученик. 

 У току 3 класификационог периода позитиван 
успех посигло је 269 ученика односно 
34,01%,(прошле школске године пролазност је била 37,47%.Ове 
школске године пролазност је смањена за 3,46%.) 

 

 Недовољан успех има 522 ученика или 65,99%, од тога 

 

   -са једном недовољном оценом 133 ученика (16,81%) 

   -са две негативне оцене             112 ученика (14,16%) 

   -са три недовољне оцене              84ученика (10,62%) 

   -са четири и више слабих оцена  193ученика (24,40%) 

 



 Укупан број слабих оцена на нивоу школе је  
1647 или 2,08 по ученику (прошле школске године било 

је 1,71 по ученику). 

 

 

 Највећу пролазност има: 

 

   -Дрвопрерађивачка струка 45,45 % 

   -Хемијска струка                 42,13 % 

   -Прехрамбена струка          36,14 % 

   -Шумарска струка                22,30 % 
 

 



 Најбољи успех постигла су следећа одељења: 
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 2.   
 
 3. 
 
 4. 
      
 5. 
    
 
 
          

Х-32 Д-22 

Х-22 

Д-11 

Д-41 Х-21 П-41 

Д-31 

62,50 % пролазности 

60 % пролазности 

57,14 % пролазности 

50 % пролазности 

47,06 % пролазности 



 Најслабији успех постигла су следећа 
одељења: 

 

  1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

   4. 

 

   5. 

Ц-33 

Ц-42 

Ц-34 

Ц-13 Ц-23 

Х-41 

0 %  пролазности 

3,23 % пролазности 

5,88 % пролазности 

10.53 % пролазности 

12,50 % пролазности 



 Укупан број изостанака на нивоу школе је 
63835,односно 80,70 по ученику . 

 Прошле школске године у истом периоду тај број је износио 
60111 или 77,66 изостанака по ученику,што значи да се ове 
године број изостанака повећао за 3,04 по ученику. 

 

 Oправданих изостанака је 58163 или 73,53 по 
ученику. 

 

 Неоправданих 5292 или 6,69 по ученику. 

 Прошле школске године 6,85 по ученику.  

 Смањио се број неоправданих изостанака. 



Највећи број изостанака има: 

Шумарска струка 26633 89,98 

Дрвопрерађивачка 
струка 

11125 84,28 

Хемијска струка 15508 78,72 

Прехрамбена 
струка 

10569 63,67 



Одељења са највише изостанака 
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Одељења са најмањим бројем 
изостанака: 

П-41 
41,36 

Х-22 
48,40 

Ц-13 
51,11 

Х-12 
51,24 

П-21 
53 

1 

2 

3 

4 

5 



             Mере за бољи успех 

 

 Стално вредновати знање ученика 

 Мењати начине рада на 
часовима,комбиновати методе,облике и 
средства рада 

 Повећати број часова допунске наставе 

  Појачати сарадњу разредних старешина и 
педагошко-психолошке службе 

 Једна писмена вежба дневно 

 Оцењивање 

 



            Мере за смањење изостанака 

 

 Правовремено правдати изостанке и 
спроводити васпитно-дисциплинске мере на 
време 

 Стално имати повратну информацију од 
родитеља 

 Инсистирати на чврстој,праведној и доследној 
дисциплини на часу 

 Одлазти на време на наставу 

  Семинар за одељенске старешине 

 

 Најбитније: Јединствен став свих професора 

 



 Посета основним школама 

 Израда плаката 

 Телевизјске емисије 

 Школске новине 

 Израда цд-а 

 Отворена врата школе 

 Сајам образовања 28-29. априла 

 Циљ:Остварити што бољи упис ученика ове 
школске године (од тога ће зависити план 
уписа за наредну школску годину) ,а 2011. и 
акредитација школа.  



4.Текућа питања 

Пролећни распуст   

Молбе ученика 

Сајам образовања 



Сајам образовања 

28. и 29. априла у Спортском центру Пинки 

тим 

Директор школе 

Педагог и психолог 

Организатори наставе 

Екстерни и интерни носиоци 
промена 

Председници актива 



Пролећни распуст 

Почиње у петак 10.априла , а завршава се у 
понедељак 20. априла 2009. године. 

Настава почиње у  21.априла 2009. године , 
шумарска и дрвопрерађивачка струка у 

преподневној  смени. 



ХВАЛА  ВАМ  НА  ПАЖЊИ ! 

Желим  Вам леп и 
пријатан одмор у току 
пролећног распуста! 


