
Наставничко веће 

Субота 6. април 2013 године             
у 11 и 30 часова 

Res, non verba. - Дела, не речи. 



Дневни ред: 
1.Анализа успеха и изостанака 

ученика на крају 3.класификационог 
периода школске 2012/13 године 

2.Васпитно-дисциполинске мере 

3.Обележавање дана школе 

4.Маркетинг школе 

5.Текућа питања 



1.Анализа успеха и изостанака ученика на    
крају 3.класификационог периода школске 

2012/13 године 

 • На почетку школске године уписано је 796 ученика, а на 
крају 3. класификационог периода у школи има 785 
ученикa.  

• На крају 3. класификационог периода позитиван успех 
постигло је 275 ученика, односно 35, 03 % (прошле 
школске године пролазност је била 39,33 %; ове школске 
године пролазност је смањена  за 4 ,3  %). 

• Недовољан успех има 510 ученикa или 64, 97 %; од тога 
са једном недовољном оценом је 145 ученикa (18, 47 %),  
са две недовољне оцене 125 ученика (15, 92 %), са три 
недовољне 160 ученика (20, 38 %). Укупан број 
недовољних оцена на нивоу школе је 1390 или 1, 77 по 
ученику (прошле школске године било је 1,66 по ученику). 

 



Највећу пролазност има: 
 

 

• дрвопрерађивачка струка    40, 16  %                 

• хемијска струка                        39,81  % 

• шумарска струка                      28,80  % 

• прехрамбена струка                28, 72 % 

                 



Одељења по успеху 

Најбољи успех: Најслабији успех: 

37. Х-13   0,00 % пролазности 

36. Ц-22   7,41 % пролазности 

35. Ц-23   9,52 % пролазности 

34. Ц-11   11,54 % пролазности 

33. П-11   12,00 % пролазности 

1.Ц-31    94,74% пролазности 

2.Х-22    74,19% пролазности 

3.Д-41   60,87 % пролазности 

4.Х-41    60,71 % пролазности 

5.Х-21   58,33  % пролазности  



Недовољне оцене: 
Најмање недовољних оцена: 

1.Ц-31   0,05 по ученику 

2.Х-42   0,52 по ученику 

3.Х-22   0,61 по ученику 

4.Х-41   0,79 по ученику 

5.Ц-12   0.81 по ученику 

Највише недовољних оцена: 

 1.Х-13   5,25 по ученику 

 2.Ц-23  3,33 по ученику 

 3.Ц-22  3,15 по ученику 

 4.Х-11   2,50 по ученику 

 5.Ц-11  2,50 по ученику 



Изостанци ученика на крају 3.класификационог 
периода 

• Укупан број изостанака на нивоу школе је 79050, 
односно 100, 70 по ученику. Прошле школске 
године у истом периоду тај број је износио 
67135 или 83, 81 изостанака по ученику, што 
значи да се ове године број изостанака повећао  
за 16,89  по ученику.  

• Оправданих изостанака је 72496 или 92, 35 
изостанака по ученику, а неоправданих 6553 
или 8, 35 по ученику 



Највећи број изостанака има: 
  

  
• Дрвопрерађ. струка- 127, 54 изостанака по ученику (16198) 
• прехрамбена струка- 101, 90 изостанака по ученику  (9579) 
• хемијска струка-           94, 53 изостанака по ученику  (29683) 
• шумарска струка-         94, 36 изостанака по ученику  (23590) 
 

 
  
• (Прошле школске године највише изостанака је имала 

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



Изостанци ученика: 

Одељења са највише 
изостанака: 

1. Х-43            170,05  

2. Ц-41            166,74 

3. Д-31            164,50 

4. Д-41            159,43 

5. П-41             146,91 

Одељења  са најмање 
изостанака: 

1.Ц-12           48,46 

2.Ц-13            49,67 

3.Ц-21            57,68 

4.Х-22             59,74 

5.Х-12             59,97 



2.Васпитно-дисциплинске мере 



3.Обележавање дана школе 

• 22.април “ Дан планете земље” 

• Програм 





4. Маркетинг школе 

• Посета основним школама 

• Израда презентације 

• Сајт школе 

• Израда рекламног материјала 

• Најбољи маркетинг”Наши ученици” 

• Тимски рад 







5.Текућа 

• Надокнада наставе од 28.03.2013. године 

• Ванредни испити 

• Огледни часови 

• Матурско вече 

• Похвале 

 

Ја се не бојим људи, већ оног нељудског у њима. 
                                                                                                                                                        Иво Андрић 



Питања за директора? 



•ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

Non progredi est regredi.- Не напредовати значи  назадовати. 

Тимски! 


