РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ДАТУМ: 25.8.2021.године
ПРАЊАНИ

ИЗВЕШТАЈ - o општем успеху ученика на крају школске године
у школској 2020-2021.
МЛАЂИ УЧЕНИЦИ ( 1.- 4. РАЗРЕДА)








Укупно 100 ученика, распоређених у 13 одељења ( 7,69 % ученика по одељењу)
Сви ученици ПРВОГ разреда (њих 24) су описно оцењени у складу са
Правилником о оцењивању. Постигнућа ученика првог разреда разврстани у три
категорије о савладаности програма:
Самостално 9 ученика или 37,5%
Уз већи помоћ 10 ученика или 41,66%
Уз мању помоћ 5 ученика или 20,83%.
Од другог до четвртог разреда има 76 ученика и сви имају позитиван успех:
 одличан успех има 31 ученика / 40,79%, од тога 11 ученика са свим
петицама.
 врло добар успех има 34 ученика/ 44,74 %
 добар успех има 11 ученика / 14,47 %
СРЕДЊА ОЦЕНА – 4,21








Дисциплина ученика у целини гледано је добра. Има ученика који имају проблем у
комуникацији са осталом децом и са наставницима.Са тим се ученицима ради
додатно у сарадњи са педагошко-психолошком службом.
Један ученика раде по ИОП-2 у четвртом разреду, општи успех је добар успех.
Три ученика раде по ИОП-1само за (српски језик и математика) један ученик у
четвртом и два ученика у трећем разреду.
Један ученик трећег разреда ради по ИОП-3 за надарено дете из математике.
Сви ученици у млађим разредима имају ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ.

СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ ( 5. – 8. РАЗРЕДА)





Укупно 99 ученика, распоређених у 12 одељења ( 8,25 % ученика по одељењу)
Један ученик шестог разреда ради по ИОП-2 са измењеним програму. Разред је
завршио са добрим успехом.
Три ученика раде по ИОП-3 за надарене ученике (физика и хемија) шести, седми и
осми разред.
99 ученика имају позитиван успех и то:
 одличан успех има 38 ученика / 38,38 %, од тога 7 ученика са свим
петицама.
 врло добар успех има 24 ученика/ 24,24%



 добар успех има 35 ученика / 35,35%
 довољан успех има 2 ученик / 2,02%
2 ученика шестог разреда (6-1) су полагали поправни испит из српског језика
и математике и положили су поправни испит.
СРЕДЊА ОЦЕНА – 3,99




Дисциплина ученика у добра.
Примерно владање у старијим разредима има 98 ученика и 1 ученик има врлодобро
владање.

УКУПНО У ШКОЛИ








199 ученика распоређено у 25 одељења ( 7,96% ученика по одељењу).
Позитиван успех има 175 ученика / 100 %
описно оцењени ученици првог разреда 24 ученика Постигнућа ученика првог
разреда разврстани у три категорије о савладаности програма:
Самостално 9 ученика или 37,5%
Уз већи помоћ 10 ученика или 41,66%
Уз мању помоћ 5 ученика или 20,83%.
одличан успех има 69 ученика / 37,50 %; од тога 31 ученика су са свим
петицама.
врло добар успех има 63 ученика / 34,24 %
добар успех има 45 ученик а/ 25,71%
довољан успех 2 ученика / 1,14 %



СРЕДЊА ОЦЕНА- 4.11






ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ( 1.-8.)


ПРИМЕРНО владање има 198 ученика и 1 ученик има врлодобро владање.

ИЗОСТАНЦИ (1.-8.РАЗРЕДА)




У млађим разредима (1.- 4.разреда) број оправданих изостанака је 2.130 часова.по
ученику 21,3%.
У старијим разредима (5. – 8.разреда) број оправданих изостанака је 3427 часова
и неоправданих 22 часова по ученику 56,35% а укупно изостанака је 3.449.
УКУПНО У ШКОЛИ број оправданих изостанака је 5.557 и 22 неоправданих
часова. По ученику 28,03 % на нивоу школе.Укупно изостанака на нивоу школе
5.579.
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