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ИЗВЈЕШТАЈ О УСПЈЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА“ НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ЗА ШКОЛСКУ
2015/2016 годину
Рад средњег образовања на подручју општине Шамац организован је
и одвија се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању,
Правилником о календару образовно васпитног рада, основама образовног
рада Републичког педагошког завода, Годишњим програмом рада школe те
другим законским и подзаконским актима који регулишу област образовања
и васпитања.
Средње образовање на нашој општини ученици стичу у Средњој
школи „Никола Тесла“ гдје се образују у:
-

Гимназији општег смијера, те у струкама
Економија,Право и трговина за занимање економски техничар и
пословно правни техничар ( IV) степен
Здравство за занимање фармацеутски техничар и лабораторијскосанитарни техничар (IV), те физиотерапеутски техничар (IV) степен
Машинство и обрада метала за занимања : аутомеханичар (III степен)

УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ
У првом полугодишту школске 2015/2016 године Средњу школу
„ Никола Тесла “ похађало је 438 ученика, распоређених у 20 одјељења и то
у:
- гимназији општег смијера, 5(пет) одјељења са укупно 97 ученика
- економској, 5 (пет) одјељења са 117 ученика
- пословно правни техничари, 2(два) одјељења са 35 ученика
- Здравство, за занимање фармацеутски техничар 2 (два) одјељења
са укупно 58 ученика и лабораторијско- санитарни техничар 1 (једно
одјељење) са укупно 24 ученика, те Физиотерапеутски техничар 2
(два) одјељења са укупно 56 ученика.
- Металским занимањима, аутомеханичар 3 (три) одјељења са 51
учеником.
Из тебеларног прегледа датог у прилогу овог изјештаја видљиво је:
да је највећа пролазност од 43,75% остварена у IV б разреду Гимназије,
док је највећа просјечна оцјена која износи 4,15 остварена у I г разреду
Медицинске школе.
У свим разредима Гимназије било је 30 одличних ученика или
31,91%, 27 ученика имало јe врло добар успјех или 28,72%, 17 ученикa или

18,09% постигли добар успјех, довољан успјех није имао ниједан ученик.74
ученика или 78,72% са успјехом је завршило прво полугодиште у гимназији
док су 20 ученика или 21,28 % имало је негативну оцјену, a нема
неоцијењених ученика. У свим разредима Гимназије остварена је просјечна
оцјена од 3,50.
У свим разредима Економске школе 8 ученика или 5,30%
постигли су одличан успјех, 22 или 14,57% остварио је врло добар успјех, 41
ученика или 27,15% остварило је добар успјех, 9 ученика или 5,96% имало
је довољан успјех. 80 ученика или 52,98% са успјехом је завршило прво
полугодиште док је 71 ученик или 47,02% имали негативну оцјену.
Ученици Економске школе остварили су просјечну оцјену 2,25.
У свим разредима Медицинске школе 26 ученика или 18,98 %
постигли су одличан успјех,50 ученика или 36,50% остварио је врло добар
успјех,42 ученика или 30,66% остварио је добар успјех, 2 ученика имало је
довољан успјех или 1,46 %,120 ученика или 87,59% са успјехом је завршило
прво полугодиште док је 17 ученика или 12,41% 2 имало негативну оцјену
.
Ученици Медицинске школе остварили су просјечну оцјену 3,48.
Ученици који се образују за занимања трећег степена,машинство и
обрада метала остварили су нешто лошији успјех и од 50 ученика имали су
1 (једног) одличног ученика или 2,00%, 7 ученика или 14,00% остварили су
врло добар успјех, 24 ученика или 48,00% остварило је добар успјех, 4
ученика или 8,00% имало је довољан успјех. 36 ученика или 72,00% са
успјехом су завршили прво полугодиште док је 14 ученика или 28,00 %
имало негативне оцјене.
Ученици трећег степена остварили су просјечну оцјену 2,54.
Од 432 ученика Средње школе „Никола Tесла“ 310 ученика или
71,76% са успјехом је завршило прво полугодиште док је 122 ученика или
28,24% имало негативну оцјену,док ниједан ученик није остао неоцјењен.
Ученици средње школе остварили су просјечну оцјену од 2,95.
Да би лакше оцјенили напредак или пад успјеха ученика у првом
полугодишту ове школске године у односу на претходну школску годину дат
ћемо неколико упоредних показатеља.
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Из датог табеларног прегледа видљиво је да су ученици Средње
школе „Никола Тесла“ на првом полугодишту школске 2015/2016 године
остварили већи проценат пролазности у односу на исти период претходне
школске године.
УСПЈЕХ УЧЕНИКА У ВЛАДАЊУ
У извјештајном периоду најбољи успјех у владању постигли су
ученици Гимназије гдје је 72 ученика или 76,60% имало примјерно владање,
21 ученика или 22,30% врлодобро владање, није било ученика са добрим и
задовољавајућим
владањем, и 1 ученик или 1,1% владање
незадовољавајуће. У Гимназији су изречене 22 васпитно дисциплинске
мјере од чега је 21-ом ученику изреченa мјера укор одјељенског старјешине
за 1-ог ученика укор наставничког вијећа.
У Економској школи од 68 ученика или 45,00% имали су примјерно
владање, 38 ученика или 25,2% врло добро, 17ученика или 18,1% владање
добро, 10 ученика или 6,6 % владање задовољава и 18 ученика или 11,9%
незадовољава.

Ученицима Економске школе изречено је 89 васпитно дисциплинских
мјера од чега су 40 укора одјељенског старјешине, 19 укора одјељенског
вијећа, 12 укора директора и 18 укора наставничког вијећа.
У Медицинској школи 95 ученика или 69,3 % имало је примјерно
владање,33 ученика или 24,1 % владање врло добро,4 ученика или 2,9 %
владање задовољавајуће и 5 ученика или 3,6% не задовољавајуће.У
Медицинској школи изречене су 38 васпитно дисциплинске мјере 32 укор
одјељенског старјешине, 2 укор директора и 4 укор наставничког вијећа.
Ученици који се школују у школама III степена имали су на првом
полугодишту најлошије владање. 27 ученика или 54,0% имали су примјерно
владање, 12 ученика или 24,0% владање врло добро, 4 ученика или 4,3%
владање добро, 4 ученика или 8,00% владање задовољава док је 3 или
6,00% ученика имало незадовољавајуће.
Овим ученицима изречене су 23 васпитно дисциплинска мјере и то:
12 укора одјељенског старјешине, 4 укора одјељенског вијећа, 4 укора
директора и 3 укора наставничког вијећа.
Из датог табеларног прилога такође је видљиво да су ученици
Средње школе „Никола Тесла“ у првом полугодишту имали велики број
изостанака и то 9387 или 21,73 % по ученику. Број оправданих изостанака
(7650) знатно је већи у односу на број неоправданих изостанака (1737).
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