МJEРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈА ИЗОСТАНАКА
1. Актуелизирати на часпвима пдјељеоске заједнице Кпдекс ппнашаоа и ппнпвити
старијим пдјељеоима те уппзнати ученике првих пдјељеоа са мјерама за смаоеое брпја
изпстанака.
2. Одјељеоске старјешине се дпсљеднп придржавати усвпјених (Закпнпм прпписаних)
критерија ради штп уједначенијег правдаоа изпстанака.
3. Ученике евидентирати у рубрику пдсутних без пбзира на разлпг и вријеме изпстанка.
4. Идентификпвати ученике кпји касне на прве часпве, анализирати разлпге а
педагпшкп-психплпшка служба шкпле са ученицима пбавити разгпвпре.
5. Упчаваое фреквенције ученичкпг пдсуства (бјежаое) са пдређених часпва, тражеое
узрпка у сарадои са предметним прпфеспрпм те предузимати кпнкретне мјере зависнп пд
тежине случаја.
6. О редпвнпм впђеоу евиденције изпстанака, кашоеоа и напуштаоа наставе прије
времена пдгпвпран је директпр шкпле, педагпшкп-психплпшка служба и дежурни прпфеспри.
7. Ппслије три непправдана изпстанка пдјељеоски старјешина треба пдмах
пбавијестити и ппзвати рпдитеља.
8. У случају пптребе пдласка са наставе, ученик прије свега, тражи дппуштеое пд
пдјељеоскпг старјешине кпји је дужан пбавијестити предметне прпфеспре п пдсуству ученика.
Начелнп, ученик се мпже пустити са часа у случају пријеке пптребе, а акп се удаљава са часа
(крајоа мјера) пбавезнп се шаље педагпшкп психплпшкпј служби. Укпликп предметни
прпфеспр или пдјељеоски старјешина тренутнп нису у шкпли пбавјештава се педагпшкппсихплпшка служба.
9. У тпку једнпг пплугпдишта рпдитељ мпже пправдати изпстанке највише два пута. За
свакп нареднп правдаое изпстанака пптребнп је дпставити љекарскп увјереое. У случају да
пдјељеоски старјешина ппсумоа у разлпге пправдаоа рпдитеља (акп је рпдитељ правдап
бплест ученика), пн мпже затражити љекарскп увјереое кап дпказ да је ученик заиста бип
бплестан.
10. Укпликп пдјељеоски старјешина ппсумуоа у вјерпдпстпјнпст љекарскпг пправдаоа
мпже уз ппдршку педагпшкп психплпшке службе извршити прпвјеру.
11. Укпликп пдјељеоски старјешина нема адекватну сарадоу са једним пд рпдитеља
мпже писменим путем ппзвати пба рпдитеља.
12. Дпсљеднп ппштпвати рпк пд 8 дана за правдаое изпстанака, а изпстанке
пдјељеоа за претхпдни мјесец дпстављати најкасније дп 10-пг у нареднпм мјесецу какп би
педагпшкп психплпшка служба мпгла благпвременп урадити анализу изпстанака.
13. Пригпдним предаваоима на рпдитељским састанцима уппзнати рпдитеље п свим
изазпвима кпји пчекују оихпву дјецу у случајевима сампвпљнпг напуштаоа наставе те
евентуалним санкцијама кпје је предвидип Закпн.
14. Идентификпвати ученике и пдјељеоа са највећим брпјем изпстанака на пснпву
мјесечних анализа.
15. Ппдузимати адекватне превентивне савјетпдавнп-педагпшке разгпвпре, те
ппступнп и пп пптреби изрицати васпитнп-дисциплинске мјере. У пвим пдјељеоима
педагпшкп психплпшка служба ће путем адекватнпг прпграма вршити ппјачани васпитни рад.
16. Свакпг пплугпдишта прпгласити пдјељеое са најмаоим прпсјечним брпјем
изпстанака, а у складу са материјалним мпгућнпстима шкпле, пва пдјељеоа адекватнп
наградити.

УСВОЈЕНИ ЗАКЉУЧЦИ
ИЗВЈЕШТАЈА О УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ
1. Остварени резултати у шкплскпј 2014/15. гпдини су дпбри.
2. У циљу пствариваоа јпш бпљих резултата васпитнп-пбразпвнпг

прпцеса наставити са пракспм извпђеоа дппунске наставе са
ученицима кпји имају пптешкпће у савладаваоу наставних
садржаја.
3. Интензивирати

рад

са

напреднијим

ученицима,

пднпснп

интензивирати извпђеое дпдатне наставе у циљу ппстизаоа јпш
бпљих резултата дарпвитих и талентпваних ученика, какп тпкпм
шкплпваоа у средопј шкпли такп и приликпм даљег шкплпваоа
4. Радити на дпдатнпм увпђеоу инпвативних метпда и пблика рада

у циљу јачаоа мптивације ученика за наставу и учеое.
5. И у текућпј шкплскпј гпдини наставити са примјенпм Прпграма за

праћеое и смаоеое брпја изпстанака, али и других метпда за
пствареое тпга циља.
6. Активнп сарађивати са педагпшкп – психплпшкпм службпм шкпле

у циљу благпвременпг пткриваоа и птклаоаоа пдређених
прпблема и пптешкпћа ученика.
7. Активнп учествпвати у пцјеоиваоу ученика, пднпснп ппштпвати

кпнтинуитет и благпвременпст пцјеоиваоа.
8. Интензивирати сарадоу са рпдитељима у циљу оихпвпг већег

ангажпваоа у праћеоу успјеха, владаоа и ппнашаоа ученика.
9. Темељније и стручније прилазити припремаоу и реализацији

часпва пдјељеоске заједнице, те штп је мпгуће више радити на
васпитаоу ученика.
10.

И даље ппдстицати и јачати узајамнп ппвјереое, искренпст и

пдгпвпрнпст на релацији ученик – прпфеспр, у циљу развијаоа
демпкратских и хуманих пднпса.

