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1.Поправни испити 

 Закључна оцена се  изводи договором сва 
три члана комисије и не пред учеником. 

 Одељенски старешина после завршеног 
испита саопштава оцену ученику. 

 Сва три члана комисије морају бити присутна 
приликом полагања испита. 

 Цедуљице са питањима морају бити 
састављене и оверене пре почетка испита и 
мора их бити  30% више  од броја ученика. 

 Осим чланова комисије и ученика не може 
нико више бити присутан приликом полагања 
поправних испита. 

 

 

 



2.Подела предмета на наставнике 

 Активи још једном да изврше поделе: 

    -Географија -2 

    -Грађанско и веронаука 

    -енглески језик  2 

    -физика 

    (активи још једном обавите консултације око 

поделе часова,а затим да председници актива 

дођу код мене на састанак). 



3.Анализа упитника о вредновању рада 

Извршеном анализом спроведене анкете чланова 

наставничког већа о вредновању рада утврђено 

је следеће: 

 

-оценом 5 оценило је  38 чланова н.в.или 54,28 % 

-оценом 4 оценило је  17 чланова н.в.или 24,28 % 

-оценом 3 оценило је  9 чланова   н.в.или 12,85 % 

-оценом 2 оценило је  4 члана      н.в.и ли   5,71 % 

-оценом 1 оценило је  2 члана      н.в.или    2,88 % 



Скала процене,за свако питање 

наведени су одговори: 

   Веома ценим       - оцена  5   (38)  или  54,28% 

   Ценим                  -оцена   4   (17)  или  24,28% 

   Углавном ценим  -оцена   3  (  9)  или 12,85% 

   Не ценим             -оцена    2  ( 4)   или    5,71% 

   Веома не ценим  -оцена    1   (2)   или    2,88% 

 

       



 Оценом 3,4 и 5 оценило је 64 или 91,41 % 

 Оценом     2      оценило је   4 или   5,71 % 

 Оценом     1      оценило је   2 или   2,88 % 

    

     Ако саберемо прелазне оцене добићемо 

следеће: 

       - Позитивно је оценило рад 91,41 %. (64) 

       - Негативно је оценило рад    8,59 %.  (6) 

 



Текућа питања: 

 Упис ученика 

 Излет 

 

 

 


