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ПРАЊАНИ

ИЗВЕШТАЈ - o општем успеху ученика на крају школске 2018-2019.
МЛАЂИ УЧЕНИЦИ ( 1.- 4. РАЗРЕДА)





Укупно 111 ученика, распоређених у 13 одељења ( 8,54% ученика по одељењу)
Сви ученици ПРВОГ разреда (њих 31) су описно оцењени у складу сса Правилником о оцењивању.
Са успехом су савладали градиво предвиђено за први разред у првом полугодишту и учитељи су
веома задовољни њиховим успехом, радом и дисциплином.
80 ученика имају позитиван успех и то:
 одличан успех има 34 ученика / 42,50%, од тога 18 ученика са свим петицама.
 врло добар успех има 32 ученика/ 40 %
 добар успех има 12 ученика / 15 %
 довољан успех има 2 ученика / 2.5%
СРЕДЊА ОЦЕНА – 4,23







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 педагошкопсихолошком службом.
Два ученика раде по ИОП-2 и то један ученик у другом разреду и један ученик у четвртом
разреду.Ученик у другом разреду је општи успех (добар), а четвртом разреду општи успех је
довољан.
Сви ученици у млађим разредима имају ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ.

СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ ( 5. – 8. РАЗРЕДА)





Укупно 104 ученика, распоређених у 12 одељења ( 8,67 % ученика по одељењу)
Један ученик седмог разреда ради по ИОП-у са измењеним програму. Разред је завршио са добрим
успехом.
Један ученик осмог разреда ради по ИОП-у са измењеном програму.разред је завршио са добрим
успехом.
104 ученика имају позитиван успех и то:
 одличан успех има 35 ученика / 33.65 %, од тога 13 ученика са свим петицама.
 врло добар успех има 31 ученика/ 29,81%
 добар успех има 37 ученика / 35,57%
 довољан успех има 1 ученик /0,96%
СРЕДЊА ОЦЕНА – 4,04





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 педагошкопсихолошком службом.
Сви ученици у старијим разредима имају ПРИМЕРНО ВЛАДАЊЕ.

УКУПНО У ШКОЛИ




215 ученика распоређено у 25 одељења ( 8,6% ученика по одељењу).
Позитиван успех има 178 ученика / 100 %
 описно оцењени ученици првог разреда 31 ученика
 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 49 ученик а/ 26,63%
 довољан успех 3 ученика / 1,63 %



СРЕДЊА ОЦЕНА- 4.17

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ( 1.-8.)


ПРИМЕРНО владање има 215 ученика / 100%.

ИЗОСТАНЦИ (1.-8.РАЗРЕДА)






У млађим разредима (1.- 4.разреда) број оправданих изостанака је 2..989 часова.по ученику
26,93%. Прошле године укупно изостанака 2.858 / 27.22% . ове године је у млађим разредима
повећан број изостанака за 131.
У старијим разредима (5. – 8.разреда) број оправданих изостанака је 6.777 часова и неоправданих
16 часова по ученику 65,32% а укупно изостанаја 6.782. а прошле године укупно изостанака је
било 7.102 или 59,63% по ученику. Број изостанака је смањен за 320
УКУПНО У ШКОЛИ број оправданих изостанака је 9.766 и 16 неоправданих часова. По ученику
45,49% на нивоу школе.Укупно изостанака је 9.782. а прошле године укупно изостанака је 9.943. ове
године је смањен број иуостанак за 161.
Извештај подноси:
__________________________
Данијела Ракићевић, педагог

