
Наставничко веће 
09. Април 2014 године у 18 и 30 часова 

“Такви смо ми људи, 
једном мером меримо реч 

кад је упућујемо људима око себе, 
а посве другом кад нас та иста реч, 

враћена, удари у лице. ” __ ИВО АНДРИЋ 

“Образовање ума без образовања 
срца није уопште образовање.” 
Аристотел  



Дневни ред: 

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

2.Васпитно-дисциплинске мере 

3.Прослава дана школе 

4.Текућа питања 



1.Анализа успеха и изостанака ученика на крају 
3.класификационог периода школске 2013/14. г. 

• На почетку школске године уписано је 736 
ученика, а на крају 3. класификационог периода 

у школи има 739 ученикa.  

• На крају 3. класификационог периода позитиван 
успех постигло је 279 ученика, односно 37,75 % 
(прошле школске године пролазност је била 
35,03 %; ове школске године пролазност је већа  
за 2 ,72 %). 

• Недовољан успех има 459 ученикa или 62, 11 %;  

 



•  са једном недовољном оценом је 147 ученикa 
(19, 89%), 

•  са две недовољне оцене 83 ученика   (11, 23 %),  

• са три недовољне 73 ученика                   (9, 87 %),  

•  са више од три недовољне је 93 ученика( 12,58%).  

 

 

• Укупан број недовољних оцена на нивоу школе 
је 1318 или 1, 78 по ученику (прошле школске 
године било је 1,67 по ученику). 



Највећу пролазност има: 

 
 

• Прехрамбена струка            43,06 %                 

• хемијска струка                      38,81 % 

• дрвопрерађивачка струка  37,98 % 

• шумарска струка                   34,92 % 

                 
 



Најбољи успех имају: Најслабији успех имају: 

1.Д-32    -0,00%  пролазности 

2.Ц-12   -10,34% пролазности 

3.Ц-33   -11,11% пролазности 

4.Ц-32   -15,38% пролазности 

5.Х-11   -16,67% пролазности 

1.Д-22  -73,30% пролазности 

2.П-41   -64,29% пролазности 

3.Ц-32   -63,33% пролазности 

4.Ц-41   -61,11% пролазности 

5.Ц-13   -55,56% пролазности 



Изостанци ученика на 3.класификационом 
периоду школске 2013/14 године 

• Укупан број изостанака на нивоу школе је 76375, 
односно 103, 35 по ученику. (Прошле школске 
године у истом периоду тај број је износио 
79050 или 100,70 изостанака по ученику, што 
значи да се ове године број изостанака повећао  
за 2,65  по ученику.  

• Оправданих изостанака је 70238 или 95,04 
изостанака по ученику, а неоправданих 6147 
или 8, 32 по ученику. 

 



Највећи број изостанака има: 
  
 • Хемијска струка има –   121,50 изостанака по ученику 

• Дрвопрерађивачка струка  -   110,49 изостанака по ученику 

• Прехрамбна струка              -    103,35 изостанака по ученику 

• Шумарска струка                  -      86,63 изостанака по ученику 



Одељења са највише и најмање 
изостанака: 

Највише изостанака имају: 

1. Ц-43 -  196,22 по ученику 

2. Х-43 – 155,93 по ученику 

3. Д-41 – 151,82 по ученику 

4. Х-31 -  151,21 по ученику 

5. Х-33 -  145,35 по ученику 

Најмање изостанака имају: 

1.Ц-22 -44,19  по ученику 

2.Ц-23 -58,85  по ученику 

3.Ц-13 -58,89   по ученику 

4.П-41 -63,43   по ученику 

5.П-11 – 63,53  по ученику 



2.Васпитно-дисциплинске мере 



3.Прослава дана школе(22.април ) 

• 24 и 25 април.2014- Спортске активности 

• 28 април. Квиз ,фолклор ... 

• 29.април 2014  (уторак)-Дан школе, 
приредба,свечана вечера у дому ученика    

Најбољи начин за успех у животу је, да поступамо према 
властитим саветима,које дајемо другима! 

 



4.Текућа питања 

• Пролетњи распуст 

• Матурско вече 

• Комисија за избор ђака генерације 

• Дежурство наставника 

 

     



Пролетњи распуст 

• Почиње  у четвртак 17.априла и завршава 
се у среду 23 априла. 

• Настава почиње у четвртак 24.априла –
преподневна смена Шумарска и 
дрвопрерађивачка струка. 

 



Матурско вече 

• Петак 23 мај 2014 године у хотелу Сирмијум 

• Разредне старешине ће на време добити 
протокол 

• Комисија за избор ђака генерације 

 

 



Питања за директора? 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


