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Дневни ред: 
1. Анализа успеха и изостанака ученика      на 

крају 2. полугодишта школске 2014/15. год. 

2.Подела предмета на наставнике 

3.Упис ученика у I разред за школску 2015/16.год. 

4.Текућа питања 



1. Анализа успеха и изостанака ученика      на 
крају 2. полугодишта школске 2014/15. год. 

 • На почетку школске године уписано је 656 ученика,a на 
крају 2. полугодишта број ученика износи 629. 

• Од тог броја са позитивним успехомшколску годину је 
завршило 512 ученика, односно 81,40  %, што је за 3,94% 
бољи успех у односу на прошлу школску годину (прошле 
школске године је77,46 %). Одличних ученика је 94 
односно 14, 94 %, врлодобрих 146 или 23, 21%, добрих 
246 или 39, 11 % и довољних 25 или 3, 97%. 

• 96 ученика или 15,26 % показало је недовољан успех. Са 
једном слабом оценом је 59 ученика или 9, 4 %, са две 
слабе оцене 28 ученика или 4, 5 %, а 9 ученика или 1, 43% 
се упућује да понови разред. 

• 23ученика или 3, 66 % је неоцењено (упућује се на 
разредни испит). 

 



• Просечна оцена на нивоу школе је 3, 35(прошле 
школске године просечна оцена је била 3,23). 
Највећу средњу оцену има: 

• Дрвопрерађивачка струка: просечна оцена 3, 47 и 
проценат пролазности 92,56 % (прошле школске 
године пролазност је била 84,33 %, просек 3, 29) 

• Шумарска струка: просечна оцена 3,34 и проценат 
пролазности 77,52% (прошле школске године 
пролазност је била 75, 90 %, просек 3, 33) 

• Хемијска струка: просечна оцена 3, 26 и проценат 
пролазности 77,48 % (прошле школске године 
пролазност је била 75,44%, просек 3, 21) 

• Прехрамбена струка: просечна оцена 3,26 и 
проценат пролазности 86,76 % (прошле школске 
године пролазност је била 75, 00 %, просек 3, 10)  

 



• Изостанци ученика на крају 2. полугодишта 
школске 2014/ 2015. године  

• Укупан број изостанака ученика на нивоу школе је 
90572односно 143,99по ученику (прошле школске 
године тај број је износио 100586 или 135,9 по 
ученику; ове школске годинесеповећао за 8 по 
ученику):? 

• Оправдани изостанци- 84125 или 
133,74изостанака по ученику 

• Неоправдани изостанци- 5757 или 9,15 изостанака 
по ученику 

 



• Највећи број изостанака има: 

 

• Хемијска струка- 163,9 изостанака по ученику 

• Дрвопрерађивачка струка- 157,39изостанака 
по ученику 

• Прехрамбена струка- 128,6 изостанака по 
ученику. 

• Шумарска струка- 121,09 изостанака по 
ученику 

 



• Најмање изостанака има одељење Ц32- 
85,66изостанака по ученику,  

• а највише одељење Д41- 277,42изостанака 
по ученику. 

 



2.Подела предмета на наставнике 



3.Упис ученика у I разред за школску 
2015/16.год. 

 
• Тех.за заштиту животне средине                       30     15 

• Тех.за индустријску фармацеутску тех.            30     15 

• Комбиновано одељење – месар                        10       2 

                                                    - пекар                        10       2 

                                                    - произ.млека           10       0 

• Шумарски техничар                                               30     20 

• Тех.за ловство и рибарство                                   20     17 

• Техн.за обликовање намештаја и ентеријера 20     15 

 

 



4.Текућа питања 

• Измене и допуне ЗООСО 

 



ПИТАЊА ЗА ДИРЕКТОРА ? 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


