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1.Анализа успеха ученика на крају 

школске 2007/08 год. 
- На почетку школске године уписано је 776 ученика. 

- Утоку школске године исписало се 12 ученика,тако да је 
укупан број ученика на крају школске године 764. 

- Од 776 ученика ,школску годину завршило је 744 ученика 

    односно 97,38%,20 ученика или (2,62%),се упућује да 
понови разред. 

- Пролазност на нивоу школе је 97,38% (93,87%),док је 
просечна оцена 3,28 (3,20). 

- У односу на прошлу школску годину пролазност је 
повећана за 3,51,а средња оцена за 0,08,а број ученика 
који понавља разред смањио се за 59%,односно 29 
ученика мање него прошле године. 

- Број оправданих изостанака се повећао за 7,23 по 
ученику,а смањио се бр.неоправд.изост.1 по ученику. 

    



2.Подела предмета на настанике 

• Прерасподела је извршена тако да сви 

наставници имају пуну норму. 



3.Вредновање и самовредновање 

рада школе(избор тимова) 

1.Тим за вредновање и самовредновање 

      -Директор школе 

      -Педагог школе 

      -Психолог школе 

      -Председник школског одбора 

      -Интерни носилац промена 

      -Лукић Зорица 

      -Васов Валентин 



Тим за заштиту ученика од насиља: 

-Директор школе 

-Педагог школе 

-Психолог школе 

-Школски полицајац 

-Организатори наставе 

-Одељенске старешине 



Тимови за огледна одељења : 

1.Надзорник парка 

     -Директор школе 

     -Педагог школе 

     - 

     - 

     - 

2.Тех.за примарну обраду 

дрвета 

   -Директор школе 

   -Педагог школе 

   -Биљана Девић(координатор) 

    -Цветковић Светислав 

   -Цвијетиновић Миладин 

   -Вукадин Верица 



Комисија за праћење годишњег рада школе: 

-Директор школе 

-Педагог школе 

-Марић Гордана 

-Костић Драгана 

-Стојковић Снежана 

-Симурдић Драган 



4.Почетак школске 2008/09 године 

-Настава за ученике почиње 1.септембра   у 

понедељак . 

-Прва смена од 7. 15  -Прехрамбена и 

хемијска струка. 

-Друга смена од 13.00- Шумарска и 

дрвопрерађивачка струка. 

-1 и 2 ги час одељенске старешине треба да: 

    -провере комплетну документацију(посебно за први раз.) 

      -да прочитају ученицима правила понашања у школи. 

-3 и 4 ти час реализовати по распореду. 



5.Екскурзије ученика 

• Савет родитеља утврдио правце 

• За завршне разреде:Будимпешта,Будва и 

Златибор 

• Трећи разред:Врњачка бања,Соко 

бања,Тара,Власинско језеро. 

• Други разред:Војводина(Сомбор,Суботица). 

• Први разред:Одлука савета родитеља да не 

иду на екскурзију. 



6.Текућа питања 

• Родитељски динар 

• Организатори наставе 

• Безбедност у школи 

• Дежурство наставика 

• Молбе ученика 

 


