
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

01.06. (четвртак) 2017. год. у 18 и 30 часова 

Ако чините добро, чините га за себе;  
ако чините зло, чините га себи. 
                                                                                                         Махатма Гандхи 



Дневни ред: 
1.Верификација успеха и изостанака ученика 

завршних разреда на крају четвртог 
класификационог периода школске 
2016/17. године  

2. Календар рада за месец јун/јул 2017. 
године 

3.Оцењивање ученика 

4.Текућа питања 
1.6. 2017. 



1.Постигнућа ученика на крају четвртог 
класификационог периода  
школске 2016/17. године 

• Укупан број ученика завршних разреда је 

163, а број одељења 8. 

• На крају 2. полугодишта позитиван успех 

постигло је 145 ученика или 88,96% 

(прошле школске године је било 81,91 %) 

• Недовољан успех има 2 ученикa или 1,22%; 
са једном недовољном оценом  

• 15 ученика (9,20 %) је неоцењено и упућује 
се на разредни испит 

 

 



• Просечна оцена на нивоу школе је 3, 59 : 

 

• Дрвопрерађивачка струка- 3,52 

• Хемијска струка                    3, 49 

• Шумарска струка                  3,53 

• Прехрамбена струка           3, 83 

 



Највећу пролазност има: 
 

1.П41 -100% и Х42- 100 % 
2.Ц41- 95,00 % 
3.Ц43-93,33% 
4.Д42-87,50% 
5.Х41- 81,82 % 
 

 



Најбољи успех (просечна оцена) 

  постигла су следећа одељења: 
1. Д42-3,85 

2. Ц41-3,84 

3. П41- 3,83 

4. Х41-3,52 

5. Ц43-3,47 
 

 



2. Изостанци ученика  

• Укупно изостанака на нивоу школе је 32422 
, односно 138,21 изостанака по ученику 
(прошле школске године тај број је износио 
30946 , односно 164,61 изостанака по 
ученику  

• Оправданих-  30901, односно 189,58  
изостанака по ученику( прошле шк. г. 
156,26) 

• Неоправданих-1490, односно  9,14   
изостанака по ученику (прошле шк.г . 8,35) 

 



 

2. Хемијска струка- 5163, 
односно 123,26 изостанака по 
ученику 

1. Дрвопрерађивачка струка- 
3567 , односно 127,78 изостанка 
по ученику 

3. Шумарска струка- 8876, 
односно 150,44 изостанака по 
ученику 

4. Прехрамбена струка- 2816, 
односно 134,67 изостанака по 
ученику 

 

Највећи број изостанака има: 



 

 

Одељења која имају највише изостанака су: 

1. Д41 143,19 изостанака по ученику 

2. Х41 141,23 изостанака по ученику 

3. П41 134,67 изостанака по ученику 

4. Х42 131,64 изостанака по ученику 

5. Ц42  121,46 

 

изостанака по ученику 



 2. Календар рада за месец   
јун / јул 2017. године 

Датум Активност 

Уторак, 30.05.2017.  завршетак наставе за завршне разреде 

Четвртак, 1.06.2017.  седнице Одељенских већа: 
• 12. 00 –  хемијско - прехрамбена 
• 13. 00 – шумарско - дрвопрерађивачка струка 

Четвртак 1.06.2017. 18:30 - седница Наставничког већа  

Понедељак, 5.06.2017.  • подела сведочанстава 
• пријава матурских и поправних испита 
• извлачење радних задатака за одељења Ц43, 

Д41,Д42,П41 

Понедељак 5.06.2017. до 
Петак, 9.06.2017. 

пријава испита за ванредне кандидате 



Датум Активност 

Четвртак, 1.06.2017. до 
Понедељак, 5.06.2017. 

полагање разредних испита 

Уторак, 6.06.2017.  • 7:30 - Испитни одбор 
• 8:00 – писмени из српског језика и књижевности 

Среда, 7.06.2017. и 
Четвртак, 8.06.2017. 

полагање изборног предмета (Ц41,Ц42, Х41,Х42) и 
теста за одељења  Д41, Д42, Ц43,П41 

Четвртак, 8.06.2017. до 
Понедељак, 12.06.2017. 

• полагање матурског испита (Ц41, Ц42, Х41, Х42), и 
• матурског практичног рада (Ц43, П41, Д41, Д42) 

Уторак, 13.06.2017.  испитни одбор 

Петак, 16.06.2017. подела диплома 

Понедељак, 12.06.2017. до 
Петак, 16.06.2017. 

поправни испити за завршне разреде и ванредни 
испити 

Уторак, 20.06.2017.  завршетак наставе (за остале разреде) 



Датум Активност 

Петак, 23.06.2017. • 10:00 – седнице Одељенских већа 
• 12:00 – седница Наставничког већa 

Среда, 28.06.2017.  подела сведочанстава и упис ученика у наредне 
разреде 

Среда, 29.06.2016.  10:00 -  Стручна већа 

Уторак, 4.07.2017. од 08:00 – 15:00 – упис ученика у I разред 

Среда, 5.07.2016. од 08:00 – 15:00 – упис ученика у I разред 

Четвртак, 6.07.2017. • у 8:00 - Стручна већа (подела предмета) 
• у 10:00 - Наставничко веће 
 

Петак, 7.07.2017. од 8:00 – 15:00 упис ученика у први разред - на 
слободна места 



3.Оцењивање ученика 

• Закон о средњој школи,Правилник о оцењивању. 

• Разредни испит пре поправног 

• Неоцењен  ученик 

• Оцена је јавна и саопштава се ученику са 
образложењем 

• Довољан број часова допунске наставе 

• Закључна оцена(најмање 2 односно 3 оцене у 
полугодишту) 

• Закључну оцену на предлог предметног наставника 
закључује одељенско веће. 

 



4.Текућа питања 

• Матурско вече 

• Ђак генерације 

• Испитни одбор 

• Маркетинг школе 



Матурско вече 

• БЕЛА РУЖА 

• 29.05.2017.године 

• Матурско вече протекло без икаквих 
проблема 

• Све похвале матурантима и разредним 
старешинама 

• Организација на високом нивоу 

 



Ђак генерације 

• Предложени ученици: 

 

• Маријана Ђурић Ц41, 

•  Драган Милошевић Ц43,  

•  Биљана Јовановић П41, 

•  Бранка Маричић Х41  

•  Виолета Живковић Х41 



• Комисија у саставу:  

   -Шупут Катарина, 

   -Тања Симеуновић  

   - Сања Владисављевић-педагог школе, 
разматрала је предлоге одељенских 
старешина и на основу правилника о 
похвалама и наградама изабрала  

Драгана Милошевића ученика 

одељења Ц43. 

 



Маркетинг школе 
 • Обилазак основних школа 

• Сремска телевизија 

• Сремскомитровачки портал 

• Подељени флајери 

• Снимљен филм 

• Сајт школе 

• Фејсбук 

• План –Пинк тв, 

• Блиц 

• Сремске  новине 

• М новине 



Маркетинг школе 





 



Хвала на 

пажњи! 

ПИТАЊА ? 


