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1.Анализа успеха и изостанака ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2008/09. године 

Одељење      бр.ученика   (+ успех)  (-успех)  оправда.   неоправд.  укупно 

    Х-11                  27                11              16         435               27         462 

    Х-12                  30                12              18         323               29         352 

    Х-13                  22                  7               15        296               25         321 

    Х-21                  28                 12              16        314               37         351 

    Х-22                  26                 10              16        176               41         217 

    Х-23                  10                   4                6        325               43         368               

    Х-31                  22                   8              14        498               60         558 

    Х-32                  16                 10                6         632              39         671 

    Х-41                  16                   5              11         127              49         176 

Укупно                 197               79             118       3126            350       3476 

                               Хемијска струка 

 
     Одељење Х-22  изостанака по ученику 8,35 

   Разредни старешина:Снежана Стојковић  



Прехрамбена струка: 

   Одељење   бр.ученика  (+успех) (-успех)  оправдани  неопрев.   укупно  

        П-11              28               2            26               351           23            374 

        П-12              24               6            18               514          149           663 

        П-21              26               4            22               278            38           316 

        П-22              20               4            16               349          156           505 

        П-31              19               3            16               191           56            247 

        П-32              23               2            21               500           66            566 

        П-41              28              11           17               380           33            413 

 

     Укупно          168               32          136            2563          521         3084  

 

 Одељење П-21 најмањи број  изостанака 12,15  

Разредни старешина:Жељка Малбашић   



Шумарска струка 
Одељење  бр.ученика (+успех) (-успех) оправдани неоправдани  укупно 

       Ц-11           28              3             25            594                71                665            

       Ц-12           28              7             21            351                55                406 

       Ц-13           20              1             19            213                33                246 

       Ц-21           27              4             23            732                59                791 

       Ц-22           29              6             23          1126              102              1228 

       Ц-23           18              3             15            328                42                370 

       Ц-31           31             15            16            593                53                646 

       Ц-32           27               5            22            500                83                583 

       Ц-33           10               0            10            266                25                291                

       Ц-34           17               2            15            321                25                346 

       Ц-41           25              15           10            706                22                728 

       Ц-42           31                3           28            983              123              1106    

       Ц-43           12                5             7            392                43                435 

 

Укупно :          303              69          234          7105             736             7841  

  Одељење  Ц-12  има  најмање изостанака 14,5 
по ученику 

     Разредни старешина Лука Мајсторовић.          

    



Дрвопрерађивачка струка 

Одељење  бр.ученика (+ успех) (-успех) оправдани  неоправдани   укупно 

      Д-11            18              7             11            175                  6                181             

      Д-12            17              5             12            239                 72               311 

      Д-21            23             11            12            402                 81               483 

      Д-22            16              5             11            495               105               600 

      Д-31            18             10              8            672               112               784 

      Д-32            23             13            10            519               118               637 

      Д-41            14               9              5            535               104               639 

 

 Укупно :         129            60             69          3037              598              3635 

 

Одељење Д-11– 6 неоправданих изостанака(10,06) 

 Разредни старешина Вукадин Верица 



.Анализа успеха и изостанака ученика 

на крају првог класификационог 

периода школске 2008/09. год. 

 На почетку школске године уписано је 803 ученика,у току претходних 9 

недеља исписало се 6 ученика,тако да сада у школи има 797 ученика. 

 У току првог класификационог периода позитиван успех постигло је 240 

ученика,односно 30,11%(прошле школске године пролазност је била 

31,78%, ове школске године пролазност је смањена за 1,67%). 

 Недовољан успех има 557 ученика,или 69,89%.Од тога: 

   -са једном недовољном оценом је 138 ученика(17,31%) 

   -са две недовољне оцене 143 ученика(17,94%) 

   -са три недовољне оцене 118 ученика(14,81%) 

   - више од три недовољне оцене 158 ученика(19,82%). 

 Укупан број недовољних оцена на нивоу школе је 1574,или 1,97 по 

ученику(прошле школске године било је 1,77 по ученику) 

 

 



                Највећу пролазност има: 

 Дрвопрерађивачка струка 46,51% 

 Хемијска струка 40,10% 

 Шумарска струка 22,77% 

 Прехрамбена струка 19,05% 

prolaznost po strukama
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     Најбољи успех постигла су 

следећа одељења: 

 Д41-64,29% пролазности 

 Х32-62,50% пролазности 

 Ц41-60,00% пролазности 

 Д32-56,52% пролазности 

 Д31-55,56% пролазности 
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    Најслабији успех постигла су 

следећа одељења: 

 Ц33-0% пролазности 

 Ц13-5% пролазности 

 П11-7,14% пролазности 

 П32-8,70% пролазносзи 

 Ц42-9,68% пролазности  
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Највећи број изостанака имају следећа одељења: 

 -Д41-45,64 по ученику 

 -Д31-43,56 по ученику 

 -Ц22-42,34 по ученику 

 -Х32-41,94 по ученику 

 -Д22-37,50 по ученику 
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Одељења са најмањим бројем изостанака: 

-Х22-8,35 изостанака по ученику 

-Д11-10,06 изостанака по ученику 

-Х41-11,00 изостанака по ученику 

-Х12-11,73 изостанака по ученику 

-П21-12,15 изостанака по ученику 
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2.Васпитно- дисциплинске мере 



3.Насиље,злоупотреба,злостављање у 

школи 

 Педагог школе:Славица Шарошковић 



4.Анализа реализације годишњег програма рада 

стручних већа (први класиф.период). 

 Председници стручних већа да дају кратак 

извештај о реализацији плана у првом 

класификационом периоду 



5.Чиниоци који утичу на стварање 

квалитетне школе: 
 Више чинилаца утиче на стварање услова за стварање 

квалитетне школе међу којима су: 

 - Јасно дефинисани циљеви 

 - Јасно идентификоване норме и стандарди 

 - Заједничко планирање и одлучивање о наставном раду 

 - Позитивно руковођење и мотивација наставника 

 - Квалитетан наставни кадар 

 - Стручно и педагошко усавршавање наставног кадра 

 - Рад према студиозно разрађеном плану и програму 

 - Учешће и помоћ родитеља 

 - Стварање идентитета школе 

 - Рационално коришћење наставног времена 

 - Подршка надлежних државних органа 



 Јасно дефинисани циљеви 

    -Циљеве поставља надлежни државни орган који доноси 

наставни план и програм. 

     -1/3 законом дозвољена да се мења. 

     -Школа треба да својим плановима(периодичним,месечним) 

    детаљно разради циљеве и задатке тако да сваки наставник 

унапред зна шта треба да постигне на сваком часу. 

     -Огледна одељења(модули,корелација са другим 

предметима,више времена за обнављање градива...). 

     -Формиран тим за вредновање квалитета рада школе 

      



 Јасно идентификоване норме и стандарди 

       -Код нас не постоје стандарди на основу којих би се 

процењивао квалитет. 

         -Једина орјентација су циљеви и задаци дати у 

наставном програму,али то није довољно за процењивање. 

         -Ученик треба да буде оспособљен за посао за који се 

школује и не само то, него после сваке наставне 

целине,треба да усвоји знања. 

        -Стандард треба да буде такав да стално одређује 

степен успеха,а не да се то одређује на основу субјективног 

наставниковог приступа(тренутно у огледу). 

      



 Заједничко планирање и одлучивање о 

наставном раду. 

      -Наставнички колектив треба да делује на принципу 

спрегнутих сила. 

       -Заједнички резултат доброг тима је далеко већи него 

збир резултата појединачних чланова који делују сами за 

себе. 

       -Важне одлуке о експериментима,иновацијама треба да 

се припремају и доносе заједнички. 

       -Рад у Наставничком већу улази у четрдесеточасовну 

радну недељу,а и због проблематике која се разматра на 

Наставничком већу, дужност чланова Већа је да редовно 

присуствују седницама. 



 Позитивно руковођење и мотивација 

    -У школи је добро неговати сарадничку и колегијалну 

атмосферу. 

    -Када се задаци и задужења расподеле,свако одговара за 

извршење својих обавеза. 

    -Тимски рад,рад у стручним већима.... 

    -Уважавање и поштовање колега међусобно,а нарочито 

пред ученицима, представља важан услов за побољшање 

квалитета  школе(кодекс понашања). 

    -Материјална мотивисаност(опремање,проширена 

делатност....) Награде и казне. 



 Квалитетан наставни кадар 

    -То је један од најважнијих услова да школа добро ради. 

     -Квалитетни и добри наставници доприносе бољем угледу 

школе,док они други то чине супротно. 

     -Култура и понашање наставника пуно утиче на квалитет 

школе(школа је превасходно васпитна, па тек онда 

образовна установа) 

     -Најбоља школа је она школа где има и младих и искусних 

наставника.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стручно и педагошко усавршавање наставног 

кадра 

     -План и програм усавршавања наставног кадра треба да 

буде у функцији развоја школе и побољшавања наставног 

рада 

      -За сваког наставника треба да постоји план 

професионалног усавршавања и да се стално иновира у 

складу са развојем струке 

      -Пошто знања брзо застаревају ,неопходно је да стручно 

усавршавање буде перманентно 

      -Развојне промене у школи траже учење свих,не само 

ученика 

      -Једино учење свих, може одржати и унапредити школу 

       



 Учешће и помоћ родитеља 

  Стварање идентитета школе  

    -Свака школа треба да остварује циљеве и задатке 

утврђене наставним планом и програмом 

     -То, међутим ,не значи да школе истог програмског 

профила треба да буду истоветне 

     -Школа треба да гради свој идентитет(имиџ) на неким 

осведоченим вредностима(модерна настава,неговање 

спортског духа...) 

     -Сви ученици и наставници треба да осећају припадност 

великој школској породици и сви да се залажу за 

остваривање зааједничких задатака 

      



 Рационално коришћење наставног времена 

    -У настави треба настојати да се  постигне најбољи могући 

успех уз минимум утрошеног времена и средстава 

     -У наставном процесу често се губи време на небитним 

стварима  

     -Време ће се најбоље користити ако су сами ученици 

мисаоно активни у решавању добро осмишљених задатака 

     -Много наставног времена се може уштедети добром 

корелацијом наставног градива из различитих области 

     -Тимски рад је битан 



 Подршка надлежних државних органа 

    -Ако школа има добар развојни план,ако се истакла својим 

резултатима и у својој средини стекла добар углед,веће су 

могућности да од надлежних државних органа добије 

додатна средства за остваривање свога програма 

 

     -Ако наставни кадар жели квалитетну школу тј.својим 

залагањем тежи да изводи наставу користећи  модерна 

наставна средства и својим ауторитетом и понашањем 

доприноси угледу школе у својој средини и шире,може да 

добије и већу подршку надлежних органа 



6.Текућа питања 
 

 Дан просветних радника (часови 35 мин.) 

 Молбе ученика 

 


