
Упутство за попуњавање табеле 

Поштоване колегинице и колеге, 

Табеле су намењене за израчунавање успеха ученика од другог до осмог разреда основне школе. 

Прављене су тако, да за сваки разред постоји по једна табела. Табеле су прављене по предметима 

који се изучавају у том разреду. Подесио сам табелу тако, да се може мењати назив 

школе,одељење и страни језици, како би се могла користити за одељења у којима се изучавају 

различити језици а и за колегинице и колеге из различитих  школа, који се одлуче да користе ове 

табеле. 

У табелу се уноси презиме и име ученика, а потом, из падајуће листе, одабере се пол ученика 

(мушко „м“; женско „ж“), који је уједно и услов да би се приказао просек ученика, уколико он 

нема недовољних оцена. Потом се уносе оцене по предметима.  

За верску наставу и грађанско васпитање, одабере се успех из падајуће листе, у зависности за 

који предмет се ученик определио.  

У случају да постоји ученик који је неоцењен из неког предмета, у ту ћелију се укуца број нула. 

У табелу је потребно унети и број оправданих и неоправданих изостанака.  

За ученике од другог до петог разреда, уносе се оцене и из изборног предмета и владања, али се  

њиховим уношењем просек неће променити.  

После тога програм ће израчунати све вредности, које ће се појавити и које се уносе у рубрике у 

дневнику образовно-васпитног рада, на странама (160-162). 

У табели на дну друге стране, ако вам је неопходно, тражени подаци се уносе укуцавањем 

бројева који се односе на оно што се тражи.  

Програм није подешен да сам попуњава број ученика који имају укор (одељењског 

старешине,укор одељењског већа, укор директора, строги укор наставничког већа, колико је 

ученика похваљено и награђено-дневник образовно-васпитног рада, страна 160), већ је 

неопходно да, уколико имате таквих ученика, сами унесете потребне податке (ако ПП служба 

тражи). 

Програм ради у Excelu 2007 и новијој верзији. 

Надам се да ће вам ове табеле омогућити  да једноставно и брзо  завршите ове послове. 

Срдачан поздрав, 

Александар Жуњић 


