
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

Среда 23.01.2013 године у 18 и 30 час. 



 “Ако је природа снажнија од 

образовања, човек постаје припрост. 

Ако је образовање снажније од 

природе,човек постаје добар 

чиновник.Ако између природе и 

образовања постоји равнотежа, 

појављује се мудрац.” 

                                                          Конфучје  

 

                                           



ДНЕВНИ РЕД: 

1.Анализауспеха и изостанака ученика 

на крају првог полугодишта школске 

2012/13 године 

2.Посета саветника 

3.Матурска екскурзија 

4.Семинар у школи 

5.Школска слава 

6.Текућа питања 



1.АНАЛИЗАУСПЕХА И ИЗОСТАНАКА УЧЕНИКА НА 

КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2012/13 Г. 

 
 На почетку школске године уписано је 796 ученика, 

а на крају 1. полугодишта број ученика износи 789.  
7 ученика се исписало у току 1. полугодишта. 

 

 Позитиван успех на 1. полугодишту има 373 ученика,  

односно 47,28%, што је за 2% мање у односу на 
прошлу школску годину (прошле школске године 
позитиван успех је имало 49,25 % ученика); 

 

 Одличних ученика:    50 или    6,34 % 

 Врлодобрих:                173 или 22,00% 

 Добрих:                         145 или 18,40% 

 Довољних:                        5 или   0,63%. 

 



 Негативан успех има 374ученика, односно 47,40%; 

  

 1 слаба оцена:                   135 или 17 % 

 2 слабе оцене:                     88 или 11,2 % 

 Са три слабе:                      66 или 8,37% 

 Са више од 3 слабе:           85 или 10, 8 %. 

 

 Неоцењено је 42 ученика или 5,32%. 

  

 Просечна оцена на нивоу школе износи 3,08 што 

је у односу на прошлу школску годину више за 

0,04 % (прошле школске године просечна оцена-  

3, 04). 

 



 Успех по струкама-   највећу пролазност има: 

 

  Прехрамбена струка- пролазност 54,74 средња оцена 

3,00 (прошле школске године пролазност је била 49,54%, 

а средња оцена 2,93) 

 Хемијска струка- пролазност 48,42%, средња оцена 

3,02 (прошле школске године пролазност је била 57,05 %  

а средња оцена 3, 22) 

 Дрвопрерађивачка струка- пролазност 48,39 %, 

средња оцена 3,16 (прошле шк. Године пролазност је 

била 56,35%, а средња оцена 3, 17) 

 Шумарска струка- пролазност 42,52%, средња оцена 

3,12 (прошле школске године пролазност је била  

36,33%, а просечна оцена 2, 87). 

 Успех по одељењима- најбољи успех постигло је 

одељење  Ц31 (просечна оцена 4,09), а најслабији 

успех одељење Х11 (просечна оцена 1, 96). 

 



УСПЕХ УЧЕНИКА 

1.Ц-31          4,09 

2.Ц’-41          3,52 

3.Ц-21           3,41 

4.Х-41            3,39 

5.Х-33            3,31 

1.Х-11             1,96 

2.Х-13             2,61 

3.Ц-23             2,63 

4.Ц-22             2,66 

5.Ц-33             2,81 

Најбољи успех Најслабији успех 



ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА НА КРАЈУ 1. 

ПОЛУГОДИШТА 2012/2013. ГОДИНЕ 

 
 Укупан број изостанака на нивоу школе износи 46959 

изостанка, односно 59,52 по ученику: 

 Оправдани:     42423 (53,77 из. по ученику) 

 Неоправдани:   4503   (5,71 из. по ученику) 

 (прошле школске године тај број је износио 46327, 

односно 58,2 по ученику, што значи да се ове школске 

године број изостанака повећао за 1,32 по ученику) 

 Највећи број изостанака има: 

 

 Дрвопрерађивачка струка-77,35 изостанака по ученику 

 Прехрамбена струка-         63,96 изостанака по ученику 

 Хемијска струка-                 56,79 изостанака по ученику 

 Шумарска струка-               52,55  изостанака по ученику 

 



НАЈМАЊЕ ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ ИМА ОДЕЉЕЊЕ Ц12 

(23,61 ИЗОСТАНАКА ПО УЧЕНИКУ), А НАЈВИШЕ ОДЕЉЕЊЕ  

Д31 (114,61 ИЗ. ПО УЧ.). 

 

Ц-12       23,61 

Х-11       27,67 

Ц-21       30,50 

Х-12        32,30 

П-11       32,31 
 

Д-31              114,61 

Д-41              106,00 

П-41              100,87 

Х-43                 95,60 

Ц-41                93,59 

Најмање изостанака Највише изостанака 



2.ПОСЕТА САВЕТНИКА 

 Друга недеља фебруара 

 Настава и учење 

 



3.МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА 

 



4.СЕМИНАР У ШКОЛИ 

 Тема:Истраживање и процес унапређења 

образовно-васпитне установе 

   -Израда акционих планова самовредновања 

 

 Учествовало 29 професора 

 Бр.сати семинара 16 

 Извођачи обуке: др.Драгана Малешевић и Јован 

Вукчевић  

 Три питања: Лидерство,Мотивација и Тимски рад. 

 

“Треба да волимо оно што радимо а не да радимо 

оно што волимо”  



5.ШКОЛСКА СЛАВА 

 27.Јануара 2013 (недеља) 

  Време: 11.00 часова 

 



6.ТЕКУЋА ПИТАЊА 

 Молбе  

 



 Две ствари човек мора да научи да 

трпи ако хоће да му живот не буде 

несносан а то су: лоше време и 

људска неправда. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! 


