
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

23. Децембар 2014 године 

У 18 и 30 часова 



Дневни ред: 
1.Анализа успеха и изостанака ученика 

на крају I полугодишта школске 
2014/15 године 

2.Васпитно-дисциплинске мере и 
похвале 

3.Мере за побољшање успеха 

4.Текућа питања 



1.Анализа успеха и изостанака ученика на 
крају I полугодишта школске 2014/15 год. 

 
• На почетку школске године уписано је 656ученика, а 

накрају 1.полугодишта број ученика износи 637.  

• 19 ученика је мање у односу на почетак школске год. 

• Позитиван успех на крају 1.полугодишта има 280 ученика, 
односно 43,96%, што је за  3,82%  мање у односу на 
прошлу школску годину (прошле школске године 
позитиван успех је имало  47,78 % ученика); 

 

• Одличних ученика: 44 или   6,91 % 

• Врлодобрих:           112 или 17,58% 

• Добрих:                    121или  19,00% 

• Довољних:                   3 или    0,47%. 

 



• Негативан успех има 321 ученика односно 50,39%;  

 

• 1 слаба оцена:           124 или 19,47% 

• 2 слабе оцене:             65 или 10,20% 

• Са три слабе:                46 или   7,22% 

• Савише од 3 слабе:     86 или 13,50 %. 

 

• Неоцењено је 37 ученика или 3,06%. 

 
• Просечна оцена на нивоу школе износи 3,06 што је у 

односу на прошлу школску годину више за 0,04 % 
(прошле школске године просечна оцена- 3, 02). 

 



Успех по струкама-                 
највећу пролазност има: 

 

• Прехрамбена струка-   пролазност 57,58 
средња оцена 3,04 

• Дрвопрерађивачка струка- пролазност 47,41% , 
средња оцена 3,20 

• Хемијскаструка - пролазност  45,49%,       
средња оцена2,98 

• Шумарскаструка-пролазност  36,49%,         
средња оцена3,03 

 



Успех по одељењима: 
 

Најбољи успех имају: 

• Д-22           3,44 

• Д-21           3,41 

• Д-31           3,37 

• Д-41           3,34 

• П-11            3,30 

Најслабији успех имају: 

• Ц-21              2,34 

• Х-21               2,57 

• Ц-22               2,77 

• Ц-23               2,83 

• Ц-43               2,85 



Изостанци ученика на крају 
1.полугодишта 2014/2015. године 

 
• Укупан број изостанака на нивоу школе износи 

42347 , односно 66,48 по ученику: 

• Оправдани: 38882     (61,04 изостанака по ученику) 

• Неоправдани: 3309   (  5,19изостанака по ученику) 
• (прошле школске године тај број је износио 45120, односно 

60,86поученику) 

•                      Највећибројизостанакаима: 

• Хемијска струка-                    74,79 из. по ученику 

• Дрвопрерађивачка струка- 73,42 из. по ученику 

• Шумарска струка-                  57,09 из. по ученику 

• Прехрамбена струка-            56,53 из. по ученику 

 



Изостанци по ученику: 
Најмање изостанака: 

• П-21          41,43 

• Ц-32          41,97 

• Д-22          42,06 

• Ц-21          42,58 

• Х-22           45,37 

Највише изостанака: 

• Х-33           128,53 

• Д-41           107,75 

• Х-43            107,00 

• Д-31              91,35 

• Х-41              88,78 



2.Васпитно-дисциплинске мере и 
похвале 

 • Секција за Заштиту животне средине 

• Професори:-Снежана Стојковић 

                           -Маријана Артуков 

 

• Креативна радионица: 

•  Професори:-Молнар Фрања 

                            - Перенчевић Ђурђица 

                            -Раковић Марко 



3.Мере за побољшање успеха и 
смањење броја изостанака  

 

• Стално вредновати постигнућа ученика 

• Мењати начине рада на часовима, 
комбиновати методе, облике и средства рада 

• Повећати број часова допунске наставе 

•  Појачати сарадњу разредних старешина и 
педагошко-психолошке службе 

• Једна писмена вежба дневно 

• Оцењивање 

 



            Мере за смањење изостанака 

 

• Правовремено правдати изостанке и 
спроводити васпитно-дисциплинске мере на 
време 

• Стално имати повратну информацију од 
родитеља 

• Инсистирати на чврстој,праведној и доследној 
дисциплини на часу 

• Одлазти на време на наставу 

•  Семинар за одељенске старешине 

 

• Најбитније: Јединствен став свих професора 

 



4.Текућа питања 

• Измене плана уписа 

• Светосавска повеља 

• Допунска настава 

• Нерадни дани 

• Молбе 

 

 



Питања  за  директора? 



Хвала  на  пажњи!  


