
ОЦЕНА РАДА ШКОЛЕ У ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

 
Школа ради у изузетно повољним условима. Хигијена је на високом нивоу 

захваљујући радницима који вредно чисте и одржавају школски простор, као и ученицима 
и наставницима који се такође о њему брину. Хол, ходници и учионице украшени су 
цвећем и ученичким радовима, тако да је амбијент веома пријатан. 
 
У току летњег распуста  обављено је  кречење школских просторија, замењене су 
плафоњерке, урађен део фасаде на фискултурној сали и набављене клупе за млађе и 
старије разреде.. 
 
Анализом реализације Плана рада у претходној школској години утврђено је да је План 
рада у потпуности реализован. 
 
Финансијска средства којима је школа располагала била су недовољна за обогаћивање 
материјално-техничке основе наставе и укупног рада у школи. База наставних средстава је 
попуњена са око 70% у односу на нормативе. 
  
Остварени су изузетни резултати, како у реализацији редовног програма, тако и на 
такмичењима. 
  
Сарадња са културним и спортским организацијама је на високом нивоу. 
  
Наведени резултати у образовно-васпитном раду са ученицима су веома добри, што се 
види из извештаја о успеху ученика, као и из резултата које су наши ученици постигли на 
такмичењима и смотрама. 
  
Ако се посматра реализација претходног  Плана и успех ученика, може се закључити да је 
школа у претходној школској години имала солидну основу за постизање добрих 
резултата. 
  
У прошлој школској години пошло се од уважавања потреба родитеља и ученика у циљу 
унапређивања образовно-васпитног рада, усавршавања процеса наставе и увођења 
иновација. 
  
Посебна пажња се посвећивала социјално угроженим ученицима у виду обезбеђивања 
уџбеника, прибора и помоћи при савладавању одређених области и сл. 
 
Успех ученика у претходној школској години је надмашио сва очекивања, од 989 (848) 
ученика чак 66.04% је постигло  одличнан успех; 26,77% врло добар; и 7,19% ученика 
добар успех Сви ученици  имају позитиван успех.  
 
 
 
 



 
Табеларни приказ успеха ученика на крају школске 2016/2017. године 

Разред Свега 
Позитиван успех Свега са 

поз. успех. 
Укуп. 
заврш. 
разред 

Понавља 
разред Одличан Врло 

добар Добар Довољан 

1. 141 У првом разреду оцењивање је описно 
2. 124 108 10 6  124    
% 100 87.09 8.06 4.83  100    
3. 126 95 25 6  126    
% 100 75.39 19.85 4.76  100    
4. 138 112 20 6  138    
% 100 91.16 14.5 4.34  100    

1-4 529 
(388) 315 55 

 
18  529 (388)    

% 100 81.18 14.18 4.64  100    
5. 97 59 27 11  97    
% 100 60.82 27.84 11.34  100    
6. 123 69 43 11  123    
% 100 56.10 34.96 8.94  100    
7. 112 46 54 12  112    
% 100 41.07 48.21 10.71  100    
8. 128 71 48 9  128    
% 100 55.47 37.5 7.03  100    
5-8 460 245 172 43  460    
% 100 53.26 37.39 9.35  100    

1-8 989 
(848) 560 227 61  989 (848)    

% 100 66.04 26.77 7.19  100    
 
 


