
Број ученика/-ца који примају стипендију #### ####
Број ученика/-ца који су награђени од локалне заједнице #### ####
Број ученика/-ца који су награђени од школе #### ####
Број ученика/-ца који су писмено похваљени #### ####

бр. % бр. %
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####

бр. % бр. %

#### ####
#### ####

1.4 2.3 2.4 2.6 3.2 4.1 5.3 5.5 6.4 7.2

Број ученика/-ца - изречена дисциплинска мера

Број ученика/-ца који понављали разред
Број ученика/-ца који су напустили школу

Година вредновања: Укупна процена квалитета рада школе:Спољашње вредновање квалитета рада установе

Ученика

СтандардиОбласти 

Школски развојни план

ПОРУКА ЈАВНОСТИ

КОМУНИКАЦИЈА СА ОКРУЖЕЊЕМ - Социјални партнери/послодавци

Укупан број освојених места на екипним и појединачним општинским (градским) такмичењима (1., 2. и 3. место)

Процена по стандардима
Кључни стандарди:

Изабрани стандарди:

Број ученика/-ца који су се запослили у року од годину дана

ВРЕДНОВАЊЕ

Кључне активности из плана за унапређивање

Самовредновање 

Број ученика који су освојили награде на посебним такмичењима

Број ученика/-ца који су наставили школовање исте школске године
Укупан број ученика/-ца IV разреда

Школска година

Остала постигнућа ученика

број поена

Просечан број поена на нивоу општине

       довољним успехом

Укупан број ученика/-ца 0

       недовољним успехом

       добрим успехом

Број ученика/ученица са ─
       одличним успехом
       врло добрим успехом

Професионални развој ученика

Број ученика/-ца који су упућени на поправни испит

Развојни циљеви који су реализовани у претходној школској години Главни задаци за реализацију развојних циљева планираних за следећу школску годину

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Резултати завршног испита у основном образовању

Успех на крају школске године
Просечан број поена уписаних на нивоу школе

Просечан број поена на нивоу Србије
Просечан број поена на нивоу округа

Школска година

Испити на крају школске године
стручна матура
завршни испит
специјалистички испит
мајсторски испит

Изашло ученика

Задовољство корисника

Родитеља/старатеља
Послодаваца

Положило ученика Просечна оцена

Напомена о посебним 
постигнућима ученика:

Oбласти које ће бити унапређене у наредној школској години Напомена

Ниво Напомена

0 000 0

Успех на крају школске године

одлични

врло добри

добри

довољни

недовољни

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

0 0

Резултати завршног испита

Србија

Округ

Општина

Школа


