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1.Анализа успеха ученика на крају II 
полугодишта школске 2008/09 год. 

 На почетку школске године уписано је 776 ученика. 

    У току школске године исписало се 12 ученика,тако 
да на крају II полугодишта број ученика износи 764  

 

 - Са позитивним успехом  586 ученика-76,70%,што је  
4,61% боље у односу на прошлу школску годину   
(прошле године 72,09%). 

    Са одличним успехом      72 ученика    (  9,42%) 

    Са врлодобрим успехом 197 ученика    (25,79%)  

    Са добрим успехом        301 ученик      (39,40%) 

    Са довољним успехом      16 ученика    (  2,09%) 

 



 Са недовољним успехом 178 ученика ili 
23,30%што је 4,61% мање него прошле 
године(прошле године 27,91%). 

    -Са једном слабом оценом     109 ученика  (14,27%) 

    -Са две слабе оцене                56 ученика  ( 7,33%) 

    -Да понови разред упућује се  13 ученика  ( 1,70%) 

 

 Просечна оцена на нивоу школе је  3,24      (2,96) 

    -Дрвопрерађивачка струка      (3,32)     (87,07%) 

                                                  (2,87)     (65,35%) 

    -Шумарска струка                   (3,31)     (76,10%) 

                                                  (3,25)     (76,02%) 

    -Хемијска струка                     (3,23)     (78,75%) 

                                                  (3,00)     (63,40%) 

    -Прехрамбена струка              (3,09)     (68,82%) 

                                                  (2,70)     (75,37%) 



Одељења са најбољим и најслабијим 
успехом: 

  1.Ц-41      4,40               П-12           2,45 

  2.Ц-31      3,80               Д-21           2,54 

  3.Ц-43      3,75               Ц-13           2,68 

  4.Ц-42      3,68               П-22           2,94 

  5.Д-22      3,65               Ц-32           2,97 

  6.Д-31      3,58               Ц-24           2,99 

  7.Д-32      3,57               П-11           3,00 

  8.П-32      3,49               П-21           3,00 

  9.Х-11      3,48               Ц-11           3,00 

10.Д-11      3,43               Х-13           3,04 



Изостанци ученика на крају II полугодишта 
школске 2007/08 године 

 Укупан број изостанака на нивоу школе 75405  или 
98,70 по ученику(прошле школске године тај број 
је износио 73089 или 91,47 по ученику).више 
за7,23 по ученику. 

   -Оправдани изостанци    69599 или 91,10 по ученику 

   -Неоправдани изостанци   5796 или 7,59 по ученику 

Највећи број изостанака има : 

   -Шумарска струка -109,91 изостанака по ученику 

   -Дрвпрерађивачка струка 99,72 изост.по ученику 

   -Хемијска струка  93,66 изостанака по ученику 

   -Прехрамбена струка 81,77 изостанака по ученику 

Одржане су укупно 123 васпитно-дисциплинске мере. 



Одељења са најмањим и највећим бројем 
изостанака: 

  1.Х-11         48,67              Х-13              169,40 

  2.Х-11         51,30              Ц-34              162,33 

  3.Ц-13         52,65              Х-22              157,47 

  4.Д-11         55,13              Ц-31              149,48 

  5.П-12         61,73              Ц-43              144,18 

  6.П-31         61,79              Д-12              142,56 

  7.П-21         68,74              Д-32              127,82 

  8.Х-32         80,85              Ц-11              126,33 

  9.Ц-33         85,84              Х-31              123,71 

10.Д-22         86,13              Д-31              121,36 



Анализа изостанака по класификационим 
периодима: 

 Класи.период       Оправдани       Неоправдaни       Укупно 

          I                 20,53                   2,94                 23,47 

          II                46,39(25,86)        4,79(1,85)        51,36(27,89) 

          III               70,81(24,42)        6,85(2,06)        70,81(26,30) 

          IV               91,10(20,29)        7,59(0,74)        91,10(20,29) 

 

 Мере за побољшање успеха и смањење броја изостанака биће 
тачка дневног реда на следећем наставничком већу. 

 

 



2.Извештај о упису ученика у I разред 

 10 одељења        284 ученика:                          
-четврти степен   224 ученика 

   -трећи степен        60 ученика 

 

 У првом уписном кругу уписано   
ученика-четврти степен   196 ученика 

                -трећи степен        38 ученика 

 Слободна места-четврти степен 28 

                           -трећи степен    22 

 Други круг уписано 6 ученика 



Упис по одељењима: 

-Техничар за пејзажну архитектуру  30 (30)  (30) 

-Шумарски техничар                           30  (30) (30) 

-Надзорник парка                                20  (20) (15) 

 

 

-Тех.за примарну обраду дрвета        24  (16) (10) 

-Произвођач фин.производа...           15  (12)  (6 ) 

-Тапетар-декоратер                             15  ( 5)    (4) 



 

 

 

-Техничар за зашти. животне средине 30 (30)(30) 

-Техн.за индустријску фармаце.технол.30(30)(27) 

-Техн.припреме графичке производње 30 (15) 

 

 

-Прехрамбени техничар                         30(30)(26) 

-Произвођач прехрамбени производа  30(22)(16) 

-Месар(истурено одељење)                    30(2)  

 

 



Статистика: 
 После првог уписног круга уписано је 234 ученика,  31 

ученик више него прошле школске године(203 ученика). 

 Прву и другу жељу  169 ученика или   72,22%, (прошле  

 године 104 ученика или 51,23%). 

   -3-4 жеља 46 ученика (прошле године 32 ученика) 

   -5-6 жеља 12 ученика(прошле године 47 ученика) 

   -7-жеља   7 ученика(прошле године 20 ученика). 

О.Ш. Д.Р.Народ-М.М-            29 ученика или     12,39 % 

     О.Ш.Т.В.Лебарник-Лаћарак   24 ученика или    10,25 % 

    О.Ш.С.Б.Паја-Ср.Митровица  24 ученика или     10,25 % 

    О.Ш.Ј.Поповић- С.М                22 ученика или      9,40 % 

    О.Ш.С.Сава-С.М                       20 ученика или      8,54 % 

    О.Ш.Б.П.Пинки                        18 ученика или       7,69 % 

     Шид                                         16 ученика или      6,83 % 

     Моровић                                  17 ученика или      7,26 %  

    Ј.Ј.Ѕмај-С.М .                             16 ученика или      6,83 % 

     Остале (Е,К,А,Р,Г,Б,Н,П)        48 ученика или     20,51% 

   

 

 

 



3.Вредновање рада школе 

  Праћење и вредновање је кључна карика рада 
школе. 

 Основна функција вредновања је унапређење 
рада у школи. 

 Не може се управљати и руководити школом и 
променама у њој,ако нема континуираног 
вредновања. 

 Нужно је пратити и вредновати рад. 

 Ми тежимо једној модерној и савременој школи ,а 
да би смо постигли тај циљ морамо да 
преиспитујемо свој рад. 



4.Подела предмета на   
 наставнике 

 Норма-700 часова  

 40-часовна радна недеља 

 Сви да имају подједнако часова 

 Разредне старешине мора да 
предају у свом одељењу 



5.Kалендар рада за август 

 13.08-15.08.2008 год.пријава 
поправних,завршних,матурских испита и испита ванредних 
кандидата. 

 18.08.2008. (понедељак)-Наставничко веће 

 19.08.-22.08. 2008 год.поправни испити и ванредни испити 

 22.08.2008. (петак)-извлачење радних задатака за ученике 
одељења Ц-43 и за ученике III степена 

 25.08 2008. (понедељак)-09.00 -Одељенска већа 

                                             -10.00-Наставничко веће 

 26.08.2008 .  (уторак)–07.30-Испитни одбор 

                                           -08.00- писени из српског језика 

                                           -10.00- Стручна већа 

                                           -11.00- подела сведочанстава(после   
поправних)и упис у наредни разред.    



 27.08.2008.(среда)-полагање изборног предмета и теста за 
ученике одељења Ц-43, 

      -писмена припрема за израду и одбрану радног задатка   за 
ученике иии степена 

 28.08.2008.(четвртак)-полагање матурског испита, 

      -усмена одбрана и израда радног задатка за ученике иии 
степена 

 29.08.2008.(петак)-08.00-Испитни одбор 

                                  -11.00-Наставничко веће 

                                  -12.00-Подела диплома 

 

 1.09.2008.(понедељак)-почетак наставе за школску 
2008/09  

       -Шумарска и дрвопрерађивачка струка-преподневна смена 

       -Прехрамбена и хемијска струка-послеподневна смена 



6.Календар рада за школску2008/09 год. 

-Прво полугодиште почиње 1.септембра2008 године,а завршава 
се 24.децембра 2008 године. 

-Друго полугодиште почиње 19.јануара 2009,азавршава се у 
петак 19.јуна 2009године,за ученике IV разреда 
четворогодишњег и III разреда трогодишњег образовања у 
стручној школи 29.маја 2009 године. 

-Образовно васпитни рад остварује се у стручној школи у 37 
петодневних наставних седмица,код завршних разреда 34. 

-У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем 
плану највише четири наставне суботе . 

-У току школске године ученици имају зимски,пролећни и зимски 
распуст. 

     Зимски распуст траје три недеље(25.децембра2008-16.јануара 
2009године. 

      Пролећни распуст траје 11дана(10-20.априла 2009 год. 

      Летњи распуст почиње 22.јуна азавршава 31.августа 2009 
године. 

       

 



Члан 10.На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег 
квартала у другом полугодишту,школа је у обавези да у року 
од осам дана од дана завршетка квартала ,писмено обавести 
родитеља или старатеља ученика о постигнутом успеху у 
учењу и владању,броју изостанака са наставе и 
изреченим васпитно-дисциплинским мерама.Обавештење 
се доставља лично,на родитељском састанку или 
препорученом пошиљком,  поштом. 

 

Члан 11.За време зимског распуста ,школа може да планира 
реализовање додатног рада са ученицима,а у обавези је да 
планира реализовање допунског рада са ученицима који 
заостају у савладавању наставног градива.  



7.Текућа питања: 

 Документација 

 Теретана 

 

 

 

 



Хвала на пажњи! 


