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1 .Успех ученика на крају II  
полугодишта 

 Одељенске старешине треба да спреме: 

        -Број ученика у одељењу 

        -Број ученика који завршава разред 

        -Број ученика који се упућује на поправни 

        -Број ученика који понавља 

        -Средња оцена одељења 

        -Број изостанака:  О,Н,У. 

                                       



Одељење Х-11  Раз:Гаџурић Нада 

 -Број ученика у одељењу                                 27       

 -Број ученика који завршава разред               21  

 -Број ученика који се упућује на поправни       6 

 -Број ученика који понавља                              0 

 -Средња оцена одељења                              3,48 

 -Број изостанака:  -Оправдани         1288 

                                -Неоправдани         97 

                                -Укупно               1385     (51,29) 



Одељење Х-12  Раз:Стојковић Снежана 

 -Број ученика у одељењу                                   27                          

 -Број ученика који завршава разред                 22     

 -Број ученика који се упућује на поправни         5 

 -Број ученика који понавља                                0 

 -Средња оцена одељења                               3,30 

 -Број изостанака:  -Оправдани          1190 

                                -Неоправдани        124 

                                -Укупно                 1314   (48,66) 

 



Одељење Х-13 Раз:Гајић Милан 

-Број ученика у одељењу                                10                        

 -Број ученика који завршава разред                8   

 -Број ученика који се упућује на поправни      2 

 -Број ученика који понавља                             0 

 -Средња оцена одељења                           3,04 

 -Број изостанака:  -Оправдани     1575 

                                -Неоправдани    119 

                                -Укупно            1694   (169,4) 

 



Одељење Х-21 Раз:Артуков Маријана 

-Број ученика у одељењу                                 23                    

 -Број ученика који завршава разред              15    

 -Број ученика који се упућује на поправни      8 

 -Број ученика који понавља                              0 

 -Средња оцена одељења                            3,19 

 -Број изостанака:  -Оправдани      2104 

                                -Неоправдани    116 

                                -Укупно              2220    (96,52) 

 



Одељење Х-22 Раз:Милојевић Ивана 

-Број ученика у одељењу                                17               

 -Број ученика који завршава разред             14     

 -Број ученика који се упућује на поправни      3 

 -Број ученика који понавља                             0 

 -Средња оцена одељења                            3,16 

 -Број изостанака:  -Оправдани     2513 

                                -Неоправдани   164 

                                -Укупнo            2677 (157,47) 

 



Одељење Х-31 Раз: Ђаковић Светлана 

-Број ученика у одељењу                               17             

 -Број ученика који завршава разред              8     

 -Број ученика који се упућује на поправни    9 

 -Број ученика који понавља                           0 

 -Средња оцена одељења                           3,06 

 -Број изостанака: -Оправдани      1984 

                               -Неоправдани      99 

                               -Укупно            2103  (123,70) 

 



Одељење П-11 Раз:Телеки Милена 

-Број ученика у одељењу                                27    

 -Број ученика који завршава разред             13 

 -Број ученика који се упућује на поправни    14 

 -Број ученика који понавља                             0 

 -Средња оцена одељења                            3,00 

 -Број изостанака:  -Оправдани      2266 

                                -Неоправдани    124 

                                -Укупно              2390   (88.51) 

 



Одељење П-12 Раз:Секулић Драган 

-Број ученика у одељењу                                22 

 -Број ученика који завршава разред               9 

 -Број ученика који се упућује на поправни   13 

 -Број ученика који понавља                            4 

 -Средња оцена одељења                            2,45 

 -Број изостанака:  -Оправдани           986 

                                -Неоправдани       372 

                                -Укупно              1358(61,72) 

 



Одељење П-21 Раз: Ковачевић Биљана 

-Број ученика у одељењу                                  19  

 -Број ученика који завршава разред                16 

 -Број ученика који се упућује на поправни        3 

 -Број ученика који понавља                               0 

 -Средња оцена одељења                              3,00 

 -Број изостанака:  -Оправдани       1140 

                                -Неоправдани     166 

                                -Укупно              1306   (68,73) 

 



Одељење П-22 Раз:Радивојев Богдан 

-Број ученика у одељењу                                   23                   

 -Број ученика који завршава разред                14    

 -Број ученика који се упућује на поправни        9 

 -Број ученика који понавља                               0 

 -Средња оцена одељења                               2,94 

 -Број изостанака:  -Оправдани          1854 

                                -Неоправдани       167 

                                -Укупно               2021 (87,86) 

 



Одељење П-31Раз:Авакумовић Мирјана 

-Број ученика у одељењу                                29                 

 -Број ученика који завршава разред              20   

 -Број ученика који се упућује на поправни     9 

 -Број ученика који понавља                            0 

 -Средња оцена одељења                            3,36 

 -Број изостанака:  -Оправдани        1700 

                                -Неоправдани        92 

                                -Укупно              1792(61,79) 

 



Одељење Ц-11 Раз:Копрић-Николић    

Светлана 

-Број ученика у одељењу                             30     

 -Број ученика који завршава разред          17  

 -Број ученика који се упућује на поправни 13 

 -Број ученика који понавља                         1 

 -Средња оцена одељења                         3,80 

 -Број изостанака:  -Оправдани       3664 

                                -Неоправдани     126 

                                -Укупно       3790(126,33) 

 



Одељење Ц-12 Раз:Обрадовић Стана 

-Број ученика у одељењу                             29             

 -Број ученика који завршава разред      24 

 -Број ученика који се упућује на поправни4 

 -Број ученика који понавља1 

 -Средња оцена одељења3,15 

 -Број изостанака:  -Оправдани3032 

                                -Неоправдани150 

                                -Укупно3182(109,72) 

 



Одељење Ц-13 Раз:Вејиновић Миленко 

-Број ученика у одељењу           20                  

 -Број ученика који завршава разред   8    

 -Број ученика који се упућује на поправни10 

 -Број ученика који понавља2 

 -Средња оцена одељења2,68 

 -Број изостанака:  -Оправдани915 

                                -Неоправдани148 

                                -Укупно1053(52,65) 

 



Одељење Ц-21 Раз:Гемовић-

Цвијетиновић Миланка 

-Број ученика у одељењу        30                     

 -Број ученика који завршава разред      28 

 -Број ученика који се упућује на поправни2 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,25 

 -Број изостанака:  -Оправдани2427 

                                -Неоправдани166 

                                -Укупно2593(86,43) 

 



Одељење Ц-22 Раз:Јукић Дејан 

-Број ученика у одељењу      29                       

 -Број ученика који завршава разред 15      

 -Број ученика који се упућује на поправни12 

 -Број ученика који понавља1 

 -Средња оцена одељења3,04 

 -Број изостанака:  -Оправдани3024 

                                -Неоправдани306 

                                -Укупно3330(114,82) 

 



Одељење Ц-23 Раз:Ђорђевић Слободан 

 -Број ученика у одељењу   10                          

 -Број ученика који завршава разред     10  

 -Број ученика који се упућује на поправни0 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,15 

 -Број изостанака:  -Оправдани1043 

                                -Неоправдани59 

                                -Укупно1102(110,2) 

 



Одељење Ц-24 Раз:Костић Драгана 

-Број ученика у одељењу       18                      

 -Број ученика који завршава разред     13  

 -Број ученика који се упућује на поправни5 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења2,99 

 -Број изостанака:  -Оправдани1664 

                                -Неоправдани86 

                                -Укупно1750(97,22) 

 



Одељење Ц-31 Раз:Зељковић Мира 

-Број ученика у одељењу           25                  

 -Број ученика који завршава разред    16   

 -Број ученика који се упућује на поправни6+2 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,80 

 -Број изостанака:  -Оправдани3600 

                                -Неоправдани137 

                                -Укупно3737(149,48) 

 



Одељење Ц-32 Раз:Стојнић Смиља 

-Број ученика у одељењу      30                       

 -Број ученика који завршава разред    22   

 -Број ученика који се упућује на поправни8 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења2,97 

 -Број изостанака:  -Оправдани3142 

                                -Неоправдани286 

                                -Укупно3428(114,26) 

 



Одњљење Ц-34 Раз:Васов Валентин 

-Број ученика у одељењу  12                          

 -Број ученика који завршава разред   7    

 -Број ученика који се упућује на поправни5 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,38 

 -Број изостанака:  -Оправдани1870 

                                -Неоправдани78 

                                -Укупно1948(162,33) 

 



Одељење Д-11 Раз: Девић Биљана 

-Број ученика у одељењу      24                       

 -Број ученика који завршава разред    22   

 -Број ученика који се упућује на поправни2 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,43 

 -Број изостанака:  -Оправдани1242 

                                -Неоправдани81 

                                -Укупно1323(55,12) 

 



Одељење Д-12 Раз:Косановић Ивана 

-Број ученика у одељењу          16                   

 -Број ученика који завршава разред    12   

 -Број ученика који се упућује на поправни4 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења2,54 

 -Број изостанака:  -Оправдани2118 

                                -Неоправдани163 

                                -Укупно2281(142,56) 

 



Одељење Д-21 Раз:Госпић Милко 

-Број ученика у одељењу                           22  

 -Број ученика који завршава разред      13 

 -Број ученика који се упућује на поправни6 

 -Број ученика који понавља3 

 -Средња оцена одељења3,13 

 -Број изостанака:  -Оправдани 1621 

                                -Неоправдани489 

                                -Укупно2110(95,90) 

 



Одељење Д-22 Раз:Цвијетиновић 

Миладин 

-Број ученика у одељењу     23                        

 -Број ученика који завршава разред      23 

 -Број ученика који се упућује на поправни0 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,65 

 -Број изостанака:  -Оправдани1711 

                                -Неоправдани270 

                                -Укупно1981(86,13) 

 



Одељење Д-32 Раз:Цветковић Светислав 

 -Број ученика у одељењу      14                       

 -Број ученика који завршава разред  14     

 -Број ученика који се упућује на поправни0 

 -Број ученика који понавља0 

 -Средња оцена одељења3,58 

 -Број изостанака:  -Оправдани1570 

                                -Неоправдани129 

                                -Укупно1699(121,35) 

 



2.Вредновање и стварање 

услова за квалитетну школу 



Унапређење  

 Унапређење ,подизање ефикасности и 

квалитета рада школе најбоље се може 

постићи вредновањем и самовредновањем,  

а то се може проводити ако се заснива на 

релевантним показатељима.Зато је 

потребно да се континуирано 

истражује,испитује и вреднује васпитно-

образовни рад. 



Елементи квалитетног процеса 

 Планирање 

 Реализација 

 Вредновање 



Планирање 

 Наставни план и програм 

 

 Наставна средства 

        Наставници ће све што сматрају да им 

је потребно за извођење наставе 

предложити председницима актива који ће 

све то записати и доставити директору,а 

све са циљем што квалитетнијег извођења 

наставе. 

 



Реализација плана рада 

    Праћење реализације врше разредне 

старешине,организатори наставе као и 

педагошка служба.  Извештаје о извршеној 

реализацији   подносиће недељно. 

   Неодржани часови у току предходног 

месеца професори су дужни да надокнаде 

у току следећег месеца да би се избегли 

проблеми на крају школске године. 



Вредновање наставе и рада наставника 

 Да бисмо постигли што бољу и 

квалитетнију наставу,морамо прво да 

знамо које су слабости наставе уопште,а 

посебно у нашој школи. 

 

 У квалитетним школама планирају се сви 

видови активности,па се тако планира и 

спровођење евалуације,која је средство за 

утврђивање резултата. 

 



Евалуација 

 Се остварује : 

     -Мерењем ученичких постигнућа 

     -Квалитетом наставног програма 

     -Квалитетом рада наставника 

     -Квалитетом руковођења школом 

 Евалуацијом се добијају информације ,на 

основу којих се одлучује ,шта учинити да се 

побољшају знања ученика,како унапредити 

наставни рад и која срадства у томе 

користити. 



Координација 

 Контролу нико не воли 

 Не контролишемо да нађемо грешку,већ 

организујемо контролу да би грешку 

спречили (реализација часова,обилазак 

часова,извођење оцена...) 

 Контрола је неопходна како за организацију 

тако и за раднике. 

 Не исправити грешку у контроли значи 

учинити другу која је још већа. 

 Самовреднујемо свој рад како би га 

побољшали. 

 



Самовредновање и вредновање школе 

 Кључна област:  Годишњи програм рада 

школе. 

 Поступак самовредновања: 

       -Формирање школског тима за 

самовредновање 

       -Одабир предмета праћења и 

вредновања 

       -Израда плана за самовредновање 

       -Обрада и анализа података 

       -Извештај 

 



3.Радна обавеза наставника 

 Радна обавеза наставника је да лично и 
савесно обавља свој посао,да извршава 
своје радне дужности и обавезе које 
произилазе из рада. 

 Запослени чини лакшу повреду радних 
обавеза и дужности ако неоправдано 
одсуствује с посла за време када је обавезна 
присутност.За наведену лакшу повреду може 
се изрећи новчана казна у висини од 20 % 
једномесечног износа плате исплаћене за 
месец у коме је одлука донета. 

  Дужност да благовремено обавести 
директора о изостајању.  



 Годишњим програмом рада,школа утврђује 

обавезе наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље,полазећи од обавеза утврђених 

законом,Наставним планом и програмом и 

правилником о педагошкој норми. 

 

 Директор доноси решење о структури и 

распореду радних обавеза у оквиру 40-часовног 

радног времена. 

 

 У опису радних обавеза је и рад у стручним 

већима,одељенском и наставичком 

већу,дежурство наставника... 



4.Упис ученика 

 Упис ученика у I разред је 7. и 8 .јула од 8-15 

сати 

 Други круг уписа је 11 .јула од 8-15 сати 

 

                                 

 



Комисија за упис: 
  Ц 11-Новковић Маја 

  Ц12-Мајсторовић Лука 

  Ц13-Сеги Сузана 

  Д11-Вукадин Верица 

  Д12-Цветиновић Миладин 

  Х11-Секулић Снежана 

  Х12-Јеленковић Биљана 

  Х13-Ковачевић Бранислав 

  П11-Телеки Милена 

  П12-Малбашић Жељка 

    

                                 

 

 



5.Календар за јул месец 

 30.јуна подела сведочанстава и упис ученика у 

наредну годину 

 2 . јула.2008 . састанак стручних већа 

 7. и 8. јула упис ученика у I разред од 8-15 сати. 

 11.јула други круг уписа од 8-15 сати. 

 11. јула у 11.00 наставничко веће. 

 

 

 



5.Текућа питања 

 Сајт школе 

 


