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У ЈУ ОШ" Свети Сава" у Фочи, у школској 2016/17. години уписана
су 752 ученика, распоређених у 35 одјељења, од чега је 31 чистих и 4
комбинована одјељења.
Број ученика на крају 2. полугодишта 2016/17. години је 750, из разлога што
су се 2 ученика из II разреда преселили у други град.
Већ трећу школску годину, успјешно је радио Продужени боравак за
ученике прве тријаде, а у овој школској години смо имали формиране
четири групе.
Промоција резултата рада Продуженог боравка и сарадња породице и
школе успјешно је релизована кроз овај програм, а то показује и велики број
дјеце која су похађала овај вид проширеног програма. Уписано је 98
ученика у четири групе на почетку школске 2016/17. године, а број
корисника Продуженог боравка повећао се током школске године на 101.
Према плану рада, ученици су били укључени у све активности школе,
културно-забавне и спортске манифестације, као и у активности које су се
спроводиле кроз пројекте на нивоу школе.
Разредна настава је организована у 19 одјељења, од чега су 4 комбинована
одјељења, ( комбинација I и III разреда и II, IV и V разреда у ПО Драгочава,
а у ПО Миљевина комбинација I и IV разреда и II и V разреда). Предметна
настава организована је у 15 одјељења.
Од укупног броја ученика (750) у школској 2016/17. години, на крају
другог полугодишта ове школске године бројчано је оцјењено 671 ученика
(од II до IX разреда), а осталих 79 су ученици првог разреда који се
оцјењују описно, и за које је констатовано да су завршили први разред.
Анализом успјеха 671 ученика добијени су сљедећи резултати:

РАЗРЕДНА НАСТАВА
У разредној настави, од другог до петог разреда имали смо 313
ученика. 1 ученик (0,32%) је приказан у табеларном прегледу као
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неоцјењен. У питању је ученица IV разреда, која наставу похађа по НПП
за ученике са ЛМР (лака ментална ретардација). Успјех ове ученице
исказује се у посебним табелама на крају одјељењске књиге за ЛМР.
IV разред је завршила са врло добрим успјехом.

1. Ученици са позитивним оцјенама
Ученици са позитивним оцјенама ( од другог до петог разреда )
разврстани су у четири категорије, и то:





Одлични, којих има 233
Врло добри, којих има 69
Добри, којих има 10
Довољни, нема

2. Ученици са негативним успјехом
У разредној настави, на крају другог полугодишта школске 2016 /17. године
немамо ученика са негативним оцјенама.

3. Просјечна оцјена
Просјечна оцјена ученика разредне наставе:
1. Други разред – 4,86
2. Трећи разред – 4,725
3. Четврти разред – 4,69
4. Пети разред – 4,60
Просјечна оцјена од другог до петог разреда је 4,71.

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Предметну наставу је похађало 358 ученика. 2 ученика (0,59%) су
приказани у табеларном прегледу као неоцјењени. У питању су ученици
који наставу похађају по НПП за ученике са ЛМР (лака ментална
ретардација). 1 ученик је завршио VI разред добрим успјехом по НПП за
ЛМР и 1 ученица IX разреда, такође добрим успјехом по НПП за ЛМР.
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Успјех ових ученика исказује се у посебним табелама на крају одјељењске
књиге за ученике са ЛМР.

1. Ученици са позитивним оцјенама
Ученици са позитивним оцјенама ( од шестог до деветог разреда )
разврстани су у четири категорије, и то:





Одлични, којих има 145
Врло добри, којих има 108
Добри, којих има 91
Довољни, којих има 12

2. Ученици са негативним успјехом
У предметној настави, на крају другог полугодишта школске 2016/17.
године немамо ученика са негативним оцјенама.
Проценат пролазности ученика од шестог до деветог разреда на крају
2. полугодишта изгледа овако:
1.
2.
3.
4.

Шести разред – 100,00%
Седми разред – 100,00%
Осми разред – 100,00%
Девети разред – 100,00%

3. Просјечна оцјена
Просјечна оцјена ученика наше школе у предметној настави посматрана по
разредима износи:
1.
2.
3.
4.

Шести разред – 4,33
Седми разред – 3,93
Осми разред – 3,90
Девети разред – 4,23
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Просјечна оцјена ученика од шестог до деветог разреда школе је 4,08.
На основу наведених критеријума може се извести закључак да су најбољи
успјех остварили ученици шестог разреда, а најслабији успјех ученици
осмог разреда.

ИЗОСТАНЦИ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Изостанци са наставе
У току 2.полугодишта школске 2016 /17. године број изостанака
ученика наше школе од II – IX разреда је 16510, од чега је 16422 оправданих
и 88 неоправданих изостанака.
Изостанци су углавном оправдани од стране родитеља и љекара.
Број изостанака ученика првих разреда је 12051 (оправданих).
Број изостанака првих разреда је одвојен јер не улази у табеларне приказе
успјеха и владања.

Владање ученика
Након увида у евиденцију о владању ученика долазимо до резултата
да 744 ученика од првог до деветог разреда има примјерно владање, 4
ученика има врлодобро владање и 2 ученика добро владање на крају
2.полугодишта шк. 2016/17. године.
С обзиром да владање ученика првих разреда не улази у табеларне
приказе успјеха и владања на крају 2. полугодишта, стање у табеларном
приказу, тј. владање ученика од II –IX разреда је сљедеће:

Број
ученика II
–IX разреда

Примјерно

Врло
добро

Добро Задовољава

671

665
(99,1%)

4
(0,6%)

2
(0,3%)

0

Не
задовољава
0
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Нека општа запажања успјеха на нивоу школе:
Просјечна оцјена на нивоу школе је 4,38 , а проценат пролазности на
крају 2. полугодишта школске 2016/2017. године је 100,00 %.
Најбољи успјех остварили су ученици другог разреда са просјечном
оцјеном 4,86 а најслабији успјех ученици осмог разреда са просјечном
оцјеном 3,90.

II-IX РАЗРЕД
Разред

Број
Одличан Врло Добар Довољан Недовољан
ученика
добар

II -V
VI - IX
II- IX

313
358
671

233
145
378

69
108
177

10
91
101

0
12
12

Неоцјењен, односно
ученици који су
похађали наставу
по НПП за ЛМР и
не улазе у просјек и
табеларни приказ
успјеха учениак у
учењу

Средња
оцјена

1
2
3

4,71
4,08
4,38

0
0
0

СРЕДЊА ОЦЈЕНА
Разред
Средња
оцјена

II

III

4,86 4,725

IV

V

VI

VII

VIII

IX

На нивоу школе

4,69

4,60

4,33

3,93

3,90

4,23

4,38

Педагог
__________________________
________________________

Директор
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Александра Радић

Јелена Чанчар
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