
Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Трг палих бораца број 3 

11 427 Вранић 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вранић, 27. 01. 2022. године 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 2 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

 

На основу члана  126. став 5. Тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања и 

члана и 68. став 1. тачка 22. Статута ОШ „Павле Поповић“ директор школе на седници 

Педагошког колегијума, 27. 01. 2022. године, доноси : 

  

 

 

 

О  Д   Л   У   К   У 

 

 

1. Доноси се интерни акт Критеријуми оцењивања ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

 

 

 

Образложење 

 

  

Наставницима и стручним сарадницима је послата радна верзија интерног акта на проверу 

уноса података до почетка седнице Педагошког колегијума.  

Донети интерни акт је подложан променама на правилно установљен начин, преко стручних већа 

и изношењем предлога измена и допуна на седницама Педагошког колегијума.  

 

 

 

 

         директорка  школе 

 

                 ___________________________ 

         Јела  Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 94-1-22 

Дана:     27. 01. 2022. године 

Телефон: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ospavlepopovicvranic@gmail.com 

www.ospavlepopovic.edu.rs 

ПИБ бр.100141791  МБ -07001185 

Текући рачун број 840-1285660-62 

mailto:ospavlepopovic@hotmail.rs
mailto:ospavlepopovicvranic@gmail.com
http://www.ospavlepopovic.edu.rs/
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 Законски оквир оцењивања у основној школи 
 

Оцењивање у основној школи је уређено кроз Законе и Правилник о оцењивању:  

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС” бр. 55/13, 101/17, 

10/19 и 27/18 – др. закон), 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон , 6/20 и 129/2021), 

 Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС” 

бр. 34/19, 59/20 и 81/20). 

Оцењивање, као континуирана педагошка активност, унапређује квалитет процеса учења. 

Оценом се изражава: 

- оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа / оствареност прилагођених 

циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана, 

- ангажовање  ученика у настави, 

- напредовање у односу на претходни период, 

- садржи препоруке за даље напредовање. 

Оцењивање прате активности: 

 Оцењивање је јавно – оцена је одмах образложена. 

 Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе.  

 Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 

владања.  

 Ученик се оцењује најмање:  
- четири пута у полугодишту у основном образовању1 („Ученику који није оцењен најмање четири 
пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање 
два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и 
активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености 
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”) 
- два пута у полугодишту из предмета са 1 часом недељно. 

 Закључну оцену утврђује одељењско веће које чине наставници који предају ученику на 

предлог наставника, а оцену из владања на предлог одељењског старешине.  

 Оцењивање је описно и бројчано.  

 Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог 

полугодишта.  

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа као и напредовање у развијању 

компетенција ученика у току школске године обавља се: 

- сумативним оцењивањем (вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за 

класификациони период из обавезних предмета, изборних програма, активности и владања. Оцене добијене 

сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-
васпитном раду (дневник).  

- формативним оцењивањем (редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току 

савладавања школског програма. Садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и по 
правилу се  евидентира у педагошкој документацији наставника), 

 

 

                                                
1 Члан 5. став 2. Измена и допуна Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС” број 59/2020)   
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Критеријуми оцењивања 

за наставнике српског језика и књижевности 
 

дефинисани су у складу са Законом o основама система образовања и васпитања 

и Правилником о оцењивању у основној школи и односе се на: 

 

Писмене провере знања: 
Писмени задаци су провера савладаности писменог изражавања ученика и подразумевају учеников 

самостални рад. Уколико наставник утврди да је ученик преписао (плагирао) туђ рад у било којој 

мери, сматра се да ученик није одговорио на задатак и добија оцену недовољан (1). 

Наставник је дужан да укаже на изворе одакле је рад преписан (слика екрана,линк), и да на тај 

начин документује преписано. Задатак се може сматрати преписаним иако наставник није утврдио 

да се преписивање десило употребом недозвољених средстава, већ је научен напамет или на други 

начин. Уколико наставник нађе два (или више) иста задатка код различитих ученика, како 

садржински или по сличним грешкама, сматра се да ученици нису написали задатак без обзира ко 

је од кога преписао и задатак се за те ученике понавља. Све писане провере знања треба писати 

хемијском оловком, писаним словима,  читко и уредно. 

Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. Образложење оцене 

садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем раду. 

Приликом оцењивања писмених задатака вреднују се следећи елементи: 

 Садржај (тема) 

 Организација и структура 

 Језик и правопис 

 Уредност задатка 

 Посебности ученика (индивидуалност, оригиналност, посебна ограничења и потребе) 

Бројчани критеријум који важи за тестове или за друге врсте бодовних задатака: 

0 – 40 % = 1 

41% - 54% = 2 

55% - 69% = 3 

70% - 84% = 4 

85% - 100% = 5 

Било би пожељно да се ученицима којима недостаје један поен за вишу оцену, дозволи да добију 

вишу оцену јер процена тежине задатака може бити флексибилна, а на тај начин се ученици 

мотивишу да успешније раде. 

Усмене провере знања 

Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу. Ученици чије знање наставник проверава на 

часу усменим путем бирају се методом случајног одабира, према жељама ученика да тог дана 

одговарају усменим путем, или у договору са наставником. 

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са 

Правилником о оцењивању у основној школи: 

 Одличан (5) 

ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво познавања градива, 

одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално повезује знања уводећи и 

појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који показује висок степен 

развијености међупредметних компетенција. Успешно решава задатке на свим нивоима 
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постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима). Успешно 

актуализује своја знања и повезује их са стварним примерима из живота. 

 Врлодобар (4) 

Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, добро познаје појмове 

који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, самостално одговара на потпитања која 

даје наставник, или уз малу помоћ наставника. Успешно решава задатке на свим нивоима 

постигнућа, уз малу помоћ наставника. 

 Добар (3) 

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их репродукује, уз 

помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не открива узрочно-

последичне везе и не може самостално закључивати о њима. Одговара на питања основног нивоа и 

задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и труди се, упркос свему.  

 Довољан (2) 

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне појмове, 

стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на тачна решења и уз помоћ 

наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често 

греши у примени знања. 

 Недовољан (1) 

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује интересовање 

да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми један“, не жели 

усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник позове да одговара. 

Формативно оцењивање 

На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести 

оцене које се уносе у електронски дневник. Под подацима се подразумевају подаци о знањима, 

вештинама, ангажовању, самосталности и одговорности према раду, а у складу ca школским 

програмом. Сумативна оцена уносиће се након пет формативних оцена убележених у електронски 

дневник, по следећем правилу: 

 

 

 

 

 

 

 

Домаћи задаци и посебни (индивидуални) задаци: 

Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао ученику. 

Домаћи задаци (састави) читају се на часу, коментаришу, оцењују уз вредновање истих елемената 

као код писмених задатака, а оцена се уноси у педагошку свеску. Из два оцењена задатка изводи 

се средња оцена, која се уноси у дневник. 

Три ненаписана домаћа задатка вреднују се оценом недовољан (1) која се уноси у педагошку 

свеску наставника. Још један добијени минус (дакле, укупно четири) подразумева уношење оцене 

недовољан (1) у дневник. 

Уколико ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску, презентацију, 

плакат, пано или нешто друго), сматра се да га није урадио. 

Уколико наставник утврди да је домаћи задатак писао неко други, или је преписан са интернета, 

сматра се да да га ученик није урадио. Уколико ученик покаже на следећем часу уредно написан 

зелени „смајли“ 1 поен 

наранџасти 0,5 поена 

црвени 0 поена 

Број поена* оцена 

0-1 1 

1,5-2 2 

2,5-3 3 

3,5-4 4 

 4,5-5 5 

* поени придружени 

„смајлијима“ 
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домаћи задатак, наставник то бележи у своју педагошку свеску. Минус се, дакле, може поправити 

на следећем часу, али се то не односи на задатке из радне свеске и граматике. 

Уколико ученик нема потребна средства за рад (свеска, уџбеник), сматра се да није у стању да 

одговори на захтеве са часа и поступак је исти као у горенаведеној ситуацији (три минуса) 

Рад у групи: 

Оцена за рад у групи иста је за све ученике у групи, осим уколико наставник није донео посебан 

поступак вредновања групног рада, и пише се у педагошкој свесци. Знање стечено групним радом 

проверава се индивидуално. 

 

 

Наставници српског језика ОШ „Павле Поповић“ 

 

Потписи запослених: 

 

______________________________ 

Јелена Игњатовић 

 

______________________________ 

Весна Арсић 

 

______________________________ 

Јелена Кнежевић 

 

______________________________ 

Јелена Јовановић 
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 Критеријуми оцењивања за енглески језик (млађи и старији 

разреди), Ана Марићевић 

 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ЧАСУ: 

- пошто наставник откључа учионицу , ученици улазе после наставника 

- за реч се увек подижу два прста 

- када ученик омета час, биће усмено опоменут највише два пута , трећи пут се уписује у белешку 

о владању 

 

НАЧИН ИСПИТИВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА:  

Ученик у току једног полугодишта треба да има најмање 4 оцене. Две оцене су оцене из писмених 

провера ( контролни и/или писмени задатак ) предвиђених годишњим планом. Трећа оцена је на 

усменој провери знања а четврта оцена се изводи из парцијалних провера и формативних оцена 

кроз одређени временски период. Такве активности се евидентирају у електронском дневнику и из 

њих се изводи сумативна оцена с тим што уколико ученик није задовољан том оценом може 

покушати да је повећа усменим одговарањем или неким другим задужењем . Активности које ће 

се парцијално оцењивати и бележити у електронском дневнику су 15- минутне провере знања ( 

којима се проверавају поједине области или нека од језичких вештина као што су 

читање,писање,говор и слушање ), диктат, у млађим разредима су то рецитовање задате песмице, 

израда задатих пројеката и сл. У електронски дневник се може бележити било каква активност или 

одсуство исте у току појединачног часа.  

- од ученика се очекује да учествује и на часовима обраде и утврђивања или вежбања 

- у оквиру ангажовања на часу прати се : однос према раду, активност на часу, редовност израде 

домаћих задатака и доношење потребног прибора за рад  

 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ПРИЛИКОМ УСМЕНОГ ОДГОВАРАЊА ЗА 5. РАЗРЕД 
- за оцену 2 потребно је да ученик прочита и ( макар и делимично ) разуме прочитан текст  

- за оцену 3 потребно је да ученик препозна одређене граматичке категорије у тексту   

- за оцену 4 потребно је да ученик мења граматичке категорије према захтеву наставника ( нпр да 

пребаци реченицу у упитан облик, позитив придева у компаратив и суперлатив )  

- за оцену 5 потребно је да ученик разуме и одговара на питања општег карактера невезана за сам 

садржај текста   

 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ПРИЛИКОМ УСМЕНОГ ОДГОВАРАЊА ЗА МЛАЂЕ 

РАЗРЕДЕ:  

- за оцену 2 потребно је да ученик прочита и ( макар и делимично ) разуме прочитан текст а у 

другом разреду именовати вокабулар у вези са темом уз помоћ наставника 

- за оцену 3 потребно је да ученик препозна познати вокабулар у тексту  и да пасивно разуме тај 

вокабулар а у другом разреду да пасивно и делимично препозна вокабулар без помоћи наставника 

или уз минималну помоћ наставника.  

- за оцену 4 потребно је да ученик активно користи језик и у одређеној комуникативној ситуацији 

уме да примени одговарајући вокабулар, да разуме кратке описе бића , појава и места 

- за оцену 5 потребно је да ученик разуме и одговара на питања општег карактера невезана за сам 

садржај текста  , да самостално повезује познати вокабулар са својим окружењем , даје кратке 

описе бића, појава и места  
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Теме заступљене на усменом испитивању су увек само оне које су обрађиване на часовима.  

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ПРИЛИКОМ ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ:  

- оцена 2 је 35% до 45% тачно урађених задатаке 

- оцена 3 је 45% до 65% тачно урађених задатака  

- оцена 4 је 65% до 85% тачно урађених задатака  

- оцена 5 је 85% до 100% тачно урађених задатака  

 

ПОПРАВЉАЊЕ ОЦЕНА:  

 

- ученик има могућност да поправи оцену на часу који је унапред предвиђен за то тј када 

наставник најави час на коме је могуће поправити оцену  

- у изузетним околностима на посебном часу ( час допунске наставе,претчас, седми час и сл. ) уз 

претходни договор са наставником.   

 

 

 

Потпис запослене 

____________________________ 

Ана Марићевић 
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Критеријуми оцењивања за енглески језик (млађи разреди), 

Александра Живаљевић 
 

Нижи разреди  ( од 1.  до 4. разреда) 
ПРВИ разред: 

 

Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена представља 

опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатка прописаних планом и 

програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и напредовања ученика. 
1. Ученик првог разреда је у потпуности савладао предвиђене наставне садржаје уколико 

наставник процени да су сви дефинисани исходи испуњени уз самостално напредовање и стално 

ангажовање ученика. 
 

2. Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од дефинисаних 

исхода на часовима, сматра се да је савладао предвиђене наставне садржаје али да изостаје 

самостални рад и стални напредак ученика. 
 
3. Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање дефинисаних исхода на 

часовима сматра се да није у потпуности савладао наставне садржаје и да изостаје његов напредак 

и језички развој уз недостатак ангажовања на часу и самосталног рада. 

 
4. Ученик који није остварио ниједан или веома мали број дефинисаних исхода сматра се да није 

савладао предвиђене наставне садржаје уз изостајање његовог напредовања, језичког развоја и 

ангажовања. 

 

ДРУГИ-ЧЕТВРТИ разред: 
Од другог до четвртог разреда оцењивање је бројчано и врши се: 

1) Писаним путем(осим ученика другог разреда у првом полугодишту код којих је писање ниje 

обавезна или прилагођена активност) 

2) Усменим путем 

3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака 

 

Оцена представља праћење напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и 

самосталности у раду. 

 

1) Писане провере постигнућасе оцењују на основу скале која изражава однос између 

процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 
 

86-100% оцена одличан (5) 

70%-85% оцена врло добар (4) 

50%-69% оцена добар (3) 

33%-49% оцена довољан (2) 

до 32% оцена недовољан (1) 

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика од 5%. 

2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора или излагања 
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према следећим критеријумима: 
Одличан (5) –ученик је у стању да самостално примењује научене речи и изразе, у потпуности 

разуме прочитано. Познаје и користи граматичке елементе и конструкције. Потпуно разуме питања 

наставника, даје правилне одговоре и правилно изговара научен речи и изразе. Активно и 

самостално учествује у свим облицима рада. 

Врло добар (4) – ученик је способан да фукционално усвоји појмове, речи и изразе, а уз мању 

помоћ наставника их повезује и изводи закључке. Разуме смисао прочитаног и да једноставније 

одговоре на питања. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

Учествује у скоро свим облицима рада. 

 

Добар (3) - ученик углавном разуме појмове, речи и изразе, може да наведе и прочита појмове из 

вокабулара и објасни их уз делимичну помоћ наставника. Познаје једноставније граматичке 

елементе. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставном језичком контексту. 

Захтеве обавља делимично и уз помоћ наставника. 
 

Довољан (2) – ученик препознаје основне појмове, речи и једноставне изразе у спором говору. Уз 

већу помоћ наставника разуме веома кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

У стању је да продукује искључиво просте реченице и изрази најосновније потребе уз минмалну 

примену у језичком контексту. 

 

Недовољан (1) - ученик не показује способност репродукције нити препознавања основних 

појмова, речи и израза. Ни уз велику помоћ наставника не разуме најједноставније захтеве ни 

упутства. Не показује жељу за напредовањем нити ангажовањем. 

 

3) Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске године. У 

активност улази и редовност/тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно 

доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен 

ангажовања, иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим 

ученицима такође се вреднују кроз активност. Оцена из активности је  врло значаја за 

праћење напредовања и општи успех ученика. 

 

 

Потпис запослене 

____________________________ 

Александра Живаљевић 
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 Критеријуми оцењивања за енглески језик (старији разреди), 

Милица Војводић 

 
Ученик има најмање 4 оцене током полугодишта када се настава одвија уобичајеним током. 

Добија  једну оцену на активност на часу за свако полугодиште и по једну оцену на контролном и 

писменом задатку. Добија и једну оцену на усменом одговарању која се даје на основу 

формативних оцена које наставница бележи у своју педагошку свеску.  

Критеријум за давање оцене на активност: 

Посматра се свеукупно ангажовање ученика – учествовање у активностима на часу, израда 

домаћих задатака, квалитет одговора (читање, писање, изговор...), слушање осталих учесника, 

сарадња са осталима. 

Оквирни захтеви за сваку оцену  

Одличан (5) – одговара на питања у вези са темом, даје своје мишљење на енглеском, предвиђа 

нове садржаје који се надовезују на познате садржаје, уме да преприча текст на енглеском,  решава 

разноврсне граматичке задатке 

Врло добар (4) – одговара на питања у вези са темом, уме да преприча текст уз помоћ или 

потпитања наставника, ради граматичка вежбања уз мање грешке 

Добар (3) – одговара на једноставна (нпр. да/не питања), даје решења на основу понуђених 

одговора било да је у питању граматиика или разумевање текста, преводи појединачне речи  

Добар (2) – уме да чита и преведе текст, зна основна правила у вези са граматиком, преводи 

појединачне речи 

Критеријум за давање оцене на усменом одоговрању: 

Наставница посматра на одређеним часовима колико ученици испуњавају исходе који се 

посматрају на тим часовима, пред први квалификациони период (тромесечје) даје једну сумативну 

(бројчану оцену) на основу записа из педагошке евиденције.  

За 3 минуса на домаћем задатку ученик добија недовољну оцену у дневник. Сваки минус се може 

поправити на следећем часу коме ученик присуствује. Ако током целе године ученик не добије 

ниједан минус (рачунајући и исправљене минусе) ученик добија одличну оцену у дневник. 

Ученик може сваку оцену поправити на часу допунске наставе, у том се случају обавезно уписује 

добијена оцена.  Друга могућност је израда поправног теста пред крај полугодишта где  ученику 

неће бити уписана неповољна оцена. 
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Ученик може добити оцену у дневник и након добро представљене презентације на енглеском на 

једну од договорених тема. 

Остале могућности за добијање оцене: диктат (најављује се час унапред), препричавање текста, 

писање састава на енглеском, израда паноа уз учениково образложење или објашњење садржаја 

паноа на енглеском. 

Ученик може такође добити оцену за добро написан ауторски тест на енглеском језику за школски 

часопис, као и за учествовање на школској приредби где је показао добро знање или примену 

енглеског језика. 

На контролном и писменом задатку ученици добијају задатке који су претходно најављени и 

провежбани час пре тога. Постоји јасно бодовање за сваки задатак и за сваку оцену.  

 

 

 
Потпис запослене 

____________________________ 

Милица Војводић 
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Критеријуми оцењивања за руски језик, Ведрана Стојановић 

 
Наставник током целе школске године континуирано води евиденцију о напредовању, 

ангажовању, постигнућима и активностима ученика на часовима. 

ПЕТИ - ОСМИ РАЗРЕД 

Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 

● Говорне способности  

● Способности писменог изражавања 

● Језичке законитости – граматика 

 

● Мерила за елемент„Разумевање“: 

 

Одличан 5- ученик разуме саговорника и усмено излаже у нормалном темпу, у потпуности разуме 

писани и слушани текст, с лакоћом влада материјом и вештинама. 

Врло добар 4- разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто 

поновити, не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја. 

Добар 3 - разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и 

поједноставити неке делове реченице, потребно га је усмеравати. 

Довољан 2 - има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз 

материју, има тешкоћа у разумевању излагања, једва схвата уз објашњења и поједностављења, 

слабо разуме писану и говорну материју. 

Недовољан 1 - не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 

 

 

● Мерила за елемент„Говорне способности“: 

Одличан 5 – ученик слободно и без оклевања изражава своје мисли,  активан је у разговору, 

 правилним изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких грешака. 

  Врло добар 4 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкам акоје 

не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразукоја је неадекватна и 

погрешној е изговора. 

Добар 3 - ученик може да комуницира иима скроман речник, смисао изреченог је понекад нејасан 

због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив.    Ученик има делимичних 

тешкоћа у читању, изговору и интонацији. 

 Довољан 2-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оношто жели 

да каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник користи 

полако и са пуно оклевања упркос великој    помоћи наставника. 

  Недовољан 1 - ученик не уме самостално да се изражава, једва користи најосновнији вокабулар, 

има потешкоћа у читању, изговору и интонацији.  Није савладао ни најосновније граматичке 

структуре па је смисо изреченог нејасан и неразумљив. 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 16 www.ospavlepopovic@edu.rs 

● Мерила за елемент „Способности писменог изражавања“: 

 Одличан 5- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих 

граматичких и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру 

технику решавања тестова и успешан је у томе. 

 Врло добар 4 - ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и 

правописне грешке; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на 

тесту и проверама знања. 

 Добар 3 - ученик не може без помоћи даизрази своје мисли писаним путем и прави честе и 

већеправописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује 

просечан резултат на тесту и проверама знања. 

Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне 

правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на 

тествима и проверама знања. 

 Недовољан 1- прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, 

не ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова на тесту и проверама 

знања. 

 

 

● Мерила за елемент „Језичке законитости-граматика“: 

 

Одличан 5 - ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у 

датом језичком контексту. 

Врло добар 4 - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне 

грешке. 

Добар 3 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке. 

Довољан 2- ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује. 

Недовољан 1-ученикне препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

 

Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се: 

1) Писаним путем 

2) Усменим путем 

3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања 

ученика и његове самосталности у раду. 

Ученици 5. разреда имају 1 писмени задатак у другом полугодишту, а од 6. до 8.разреда један 

писмени задатак по полугодишту. Од 5. до 8. разреда ученици имају и најмање 1 писану проверу 

уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено проверавати.Распоред 

писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на 

огласној табли школе и на званичној интернет страни школе.Распоред може да се мења на предлог 

наставника, уз сагласност одељењског већа. Писане провере постигнућа у трајању до 15 минута 
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могу се обављати без претходне најаве и евидентирају се у педагошкој документацији наставника 

ради праћења постигнућа ученика. 

1) Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента 

тачниходговора и одговарајуће оцене: 

∙86-100% оцена одличан (5) 

∙70%-85% оцена врло добар (4) 

∙50%-69% оцена добар (3) 

∙33%-49% оцена довољан (2) 

∙до 32% оцена недовољан (1) 

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 

2) Оцена добијена усменим путемсе формира на основу учениковог одговора или излагања према 

следећој бројчаној скали: 

Одличан (5) – Ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и 

изразе и показује изузетно велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом 

изражавању. Успешно користи све граматичке елементе и конструкције и уочава најчешће 

изузетке од правила. У стању је дасамостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, 

преприча садржај разговора или наративног текста.  Правилно и самостално изражајно чита. 

Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. На матерњем и страном језику 

саопштава информацију добијену од 3. лица у вези са познатим темама у конкретним 

комуникативним ситуацијама. У потпуности показује способност примене језичких вештина и 

знања у новим ситуацијама. 

Врло добар (4) – Ученик у великој мери разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и 

изразе и показује велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. 

Ученик разуме једноставне фреквентне речи и изразе, а приликом изражавања користи 

једноставна језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама. У стању је да 

уз мању помоћ наставникауспешно искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча 

садржај разговора или наративног текста. У великој мери правилно и самостално изражајно чита. 

Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. У великој 

мери показује способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама. 

Добар (3) – Ученикуглавном разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе уз 

делимичан степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик 

разуме углавном једноставније, фреквентније речи изразе, а приликом изражавања користи 

једноставније језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама.Углавном 

правилно чита. Делимично је у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични 

доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује 

комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, 
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садржајима и комуникативним функцијама. Показује делимичну способност примене језичких 

вештина и знања у новим ситуацијама и логичког повезивања појмова. 

Довољан (2) –Ученик препознаје и разуме планом и програмом предвиђене основне, 

најфреквентније појмове, речи и изразе уз мали степен самосталности приликом њихове примене у 

усменом изражавању. Ученик разуме углавном најједноставније речи, кратке и једноставне поруке 

и упутства и користи најједноставнија језичка средства и конструкције у датим комуникативним 

ситуацијама. Чита делимично правилно и уз помоћ наставника. Ученик је у стању да искључиво уз 

помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора 

или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и 

комуникативним функцијама.Језичке вештине и знања су на нивоу репродукције, уз повремену 

минималну примену. 

Недовољан (1) – Ученик не препознаје нити разуме планом и програмом предвиђене основне 

појмове, речи и изразе, не уме да их репродукује нити примени у усменом изражавању. 

Ученикније самосталан у раду и није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставнију 

усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. Ученик у 

недовољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 

вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. Језичке вештине и знања 

нису ни на нивоу препознавања,  без способности репродукције и минималне примене.  

3) Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност 

улази и редовност/благовременост/тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно 

доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, 

иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се 

вреднују кроз активност. 

Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у 

његову корист. 

Уколико ученик не показује интересовање за  учешће у активностима нити ангажовање, као ни 

жељу за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1). 

Оцењивање/вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се у 

складу са показаним степеном самосталности, активности и ангажовања као и сарадње са осталим 

члановима групе, извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања продукта 

пројекта.  
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Оцењивање ученика по ИОП-у 

Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање 

циљева и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана или у односу 

на прилагођене стандарде постигнућа при чему севреднује и однос ученика према раду и 

постављеним задацима/захтевима предмета у складу са његовим способностима. 

 

Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености 

постојећих стандарда и очекиваних исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености 

прилагођених циљева и исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

 

Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и 

ваннаставним активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања. 

При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са 

педагошко-психолошком службом школе. 

 

 

 

 

Потпис запослене 

____________________________ 

Ведрана Стојановић 
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Критеријуми оцењивања за руски језик, Ивана Јовановић 
 

Оцењује се контролни, писмени задатак, усмени одговор, активност на часу, пројекти. 

Писане провере углавном садрже испитивање одређеног исхода који се обрађивао. Исходе 

формулишем на основу Стандарда и конкретније на основу наставне теме коју обрађујемо. Поред 

лексике и граматике, коју проверавам, проверава се и вештина слушања, писања и читања, 

правопис, медијација.  

Критеријуми за оцењивање писаних провера знања: 

ОЦЕНА ПРОЦЕНТИ 

1 0-34 

2 35-54 

3 55-69 

4 70-85 

5 86-100 

  Усмено одговарање  

Проверава се у којој мери су ученици усвојили фонетска правила (читање), разумевање текста, 

одговор на питања у вези са текстом, наводи се ученик да изнесе своје мишљење на задату тему, 

проверава се граматика, лексика која се обрађивала, даје се или тема на коју ученик треба да 

говори (да опише стан, изглед нечији, своју породицу, итд) или да смисли дијалог са другом из 

одељења.  

Уколико ученик самостално, исправно у потпуности одговори на задатке добија оцену 5. 

Уколико ученик углавном самостално, са мањим грешкама, несигурно, одговара добија оцену 4. 

Уколико ученик уз већу помоћ наставника, несигурно, са више пауза одговара добија оцену 3. 

Уколико ученик зна основне појмове, и уз потпуну помоћ наставника одговара, добија оцену 2. 

Ученик који одбија да одговара, не показује знање, не ради редовно домаће задатке (три минуса 

=1), не показује интересовање за предмет добија оцену 1. 

 

Активност на часу 

Активност на часу се бележи углавном на сваком часу, када ученик покаже знање са претходних 

часова, када примењује, повезује знања, ангажовање на часовима, однос према предмету, раду. 

Током бележења ових активности не могу конкретно изнети шта се „оцењује“ јер пратим 

индивидуални напредак ученика. Активности бележим кроз смајлиће у дневнику. На крају 

полугодишта, узимам у обзир смајлиће и изводим заљкучну оцену. 

Поред наведеног, (две, три, или више) краћих провера којима желим да проверим како су ученици 

овладали неком вештином, или правилом, схватам као формативно оцењивање и из њега изводим 

одвојену оцену од оцене за активност на часу. 
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Пројекат  

У зависности од пројекта ученици бивају благовремено обавештени о критеријуму.  

Компетенције на основу којих се формулишу исходи: 

Пети и шести разред 

Општа предметна компетенција: 

 Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима.  

 У усменом и писаном општењу користи најједноставнија језичка средства за исказивање 

информација о себи и својим непосредним потребама.  

 Познаје основне граматичке и лексичке елементе.  

 Разуме основне појаве и процесе циљне културе. 

Функционално-прагматичка компетенција: 

 Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног говора, 

као и најједноставније писане текстуалне форме.  

 Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, 

добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, распитивање о 

суштинским информацијама које се тичу саговорника). 

Лингвистичка компетенција: 

 Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких 

најчешћих гласовних група. Повезује гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним 

речима.  

 Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких структура у 

оквиру наученог контигента језичких средстава.  

 Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање основних 

комуникативних активности. 

Интеркултурна компетенција: 

 Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне културе / 

циљних култура, познаје основне просторне и временске оквире развоја циљне културе / 

циљних култура, као и најзначајније личности и дела из историје и савременог доба.  

 Ученик показује интересовање за одређене појаве и личности циљне културе. 

Седми разред 

Општа предметна компетенција: 

 Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и 

једноставнијим врстама писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на 

њему блиске ситуације и појаве.  

 Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање 

конкретних исказа везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове. 
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 Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну лексику из 

домена сопствене свакодневице и непосредног интересовања.  

 Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе 

Функционално-прагматичка компетенција: 

 Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе који 

се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера интересовања.  

 Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу 

научених и уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара). 

Лингвистичка компетенција: 

 Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења 

акценатско-интонацијске природе.  

 Ученик исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број основних 

правописних правила. 

  Ученик познаје једноставне граматичке елементе и конструкције. 

  Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за 

исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

Интеркултурна компетенција: 

 Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике 

последица сложености културе.  

 Ученик познаје и разуме основне природне и друштвене специфичности циљне културе.  

 Ученик поседује свест о основним сличностима и разликама између своје и циљне културе 

и препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији.  

 Негује позитиван и отворен став према разликама које препознаје између своје и циљне 

културе. 

  

 

Потпис запослене 

____________________________ 

Ивана Јовановић 
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 Критеријуми оцењивања за француски језик, Горица Вељовић 

 
Током полугодишта ученик мора да има најмање 4 оцене (осим у случају ванредне ситуације, где е 

довољан и мањи број оцена) да би могла да се изведе закључна оцена. 

Ученик добија по једну оцену на усменом испитивању  за свако тромесечје (узимајући у обзир и 

неколико активности - смајлића, да би се извела средња оцена у Ес дневнику)  и по једну оцену на 

контролном и писменом задатку.  

За четврту оцену узима се  активност на часовима, домаћи задаци, прибор, свеска, мини тест и 

конверзација.  

Ученицима је дата могућност да имају и више оцена које могу добити на презентацији (видео, 

power point), драматизацији дијалога, на учешћу на приредби поводом Франкофоније, на 

такмичењима - за свако понаособ (школско, општинско, градско, републичко, међународно – 

ДЕЛФ, Willcommen), као и на учешћу на неком конкурсу. 

 

Исходи за сваку оцену : 

 

Одличан (5) – чита правилно и изражајно на француском језику потпуно самостално, одговара на 

питања у вези са темом без проблема, користи једноставна језичка средства у датим 

комуникативним ситуацијама, повезује ново градиво са већ наученим, уме да преприча текст на 

француском (8.разред),  успешно познаје и користи све граматичке елементе и конструкције 

предвиђене планом и програмом и уочава изузетке од граматичких правила.  Изражава се у 

писаном облику уз изузетно велики степен самосталности планом предвиђених речи и израза, које 

користи при састављању реченица-састава. Познаје традицију и кулртуру земље. Показује 

изузетно висок степен ангажовања и заинтересованости за рад. 

 

Врло добар (4) – чита правилно једноставне текстове уз прилично велики степен самосталности, 

одговара на питања у вези са темом, користи једноставна језичка средства у датим 

комуникативним ситуацијама уз већи степен самосталности, уме да преприча текст уз помоћ или 

потпитања наставника, разуме једноставне фреквентне речи и изразе у писаном облику у великој 

мери, познаје и у великој мери користи једноставне граматичке елементе и конструкције, ради 

граматичка вежбања уз мање грешке, познаје традицију и културу земље показује висок степен 

ангажовања и заинтересованости за рад. 

 

Добар (3) – чита правилно једноставне текстове уз делимичан степен самосталности, одговара на 

једноставна питања (нпр. да/не питања), даје решења на основу понуђених одговора било да је у 

питању граматика или разумевање текста, преводи појединачне речи, користи једноставна језичка 

средства у датим комуникативним ситуацијама уз довољан степен самосталности , разуме 

једноставне фреквентне речи и изразе у писаном облику у довољној мери, познаје и користи 

најједноставније граматичке елементе и конструкције, показује делимичан степен ангажовања и 

заинтересованости за рад. 

 

Довољан (2) – уме да чита кратке и једноставне текстове уз повремену наставникову помоћ и да их 

преведе,  зна основна правила у вези са граматиком, преводи појединачне речи, користи 

најједноставнија језичка средства у датим комуникативним ситуацијама уз мањи степен 

самосталности, показује мали степен ангажовања и заинтересованости за рад. 
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Недовољан (1) – ученик не испуњава критеријуме за оцену довољан (2), није самосталан у раду, не 

показује интересовање за учешће у активностима нити икакво ангажовање за рад. 

Што се тиче писмених провера, 30 процената тачних одговора је за прелазну оцену (довољан 2), 

тако да се до одличне оцене долази равномерном расподелом поена у зависности од тога колико је 

укупан број поена. 

За 3 минуса на домаћем задатку ученик добија недовољну оцену у дневник. Сваки минус се може 

поправити на следећем часу на коме ученик присуствује. Ако током целе године ученик не добије 

ниједан минус (рачунајући и исправљене минусе) ученик добија одличну оцену у дневник на крају 

године. 

Ученик може сваку оцену поправити на часу допунске наставе било да је усмено испитивање или 

писмена провера, у том  случају обавезно се уписује добијена оцена.   

 

 

 

Потпис запослене 

____________________________ 

Горица Вељовић 
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Критеријуми формативног оцењивања Стручног већа српског и 

страних језика 
 

Како је природа предмета српски и страни језик другачија и како се изучава на другачији начин и 

има различите елементе који се могу формативно оценити, закључено је да се не могу осмислити 

исте оцене за различите предмете. Српски језик се изучава као матерњи са елементима 

књижевности и правописа који нису заступљени у изучавању страних језика. Енглески језик као 

први страни језик се изучава од првог разреда, и начин рада се мења са узрастом ученика док се 

други страни језик, руски и француски изучава од петог разреда и начин изучавања је прилагођен 

том узрасту ученика и њиховом нивоу предзнања. Узимајући у обзир ове факторе и 

специфичности, одлучено је да сваки наставник има своју форму и начин формативног 

оцењивања. Елементи које ће свака формативна оцена морати да садржи су следећи:  

- Назив области која се проверава 

- Начин на који се провера врши 

- Информацију о постигнућу ученика  

- Препоруку за даљи рад  

Наставник Ана Марићевић – предмет енглески језик  
Категорија која се 

проверава 

ЗЕЛЕНИ СМАЈЛИ НАРАНЏАСТИ 

СМАЈЛИ 

ЦРВЕНИ СМАЈЛИ  

15-минутне вежбе Назив области , број 

бодова ,оцена 4,5 и 
препорука за даљи рад. 

Назив области , број 

бодова ,оцена 2,3 и 
препорука за даљи рад. 

Назив области , број 

бодова ,оцена 1 и 
препорука за даљи рад. 

Усмена провера 

савладаности појмова  

Ученик самостално/уз 

мању помоћ наставника 
именује све/највећи део 

појмова у вези са 

темом.  Препорука 

Ученик уз 

наставникову помоћ 
именује део појмова 

(40%-60% појмова) у 

вези са темом. 
Препорука  

Ученик не именује 

појмове који су у вези 
са темом. Препорука 

Читање  Ученик самостално 

течно и исправно чита 

задати текст. 
Препорука 

Ученик делимично 

исправно чита текст уз 

наставникову помоћ. 
Препорука 

Ученик није у стању да 

прочита задати текст. 

Препорука 

Писање Ученик је исправно 

написао све/највећи део 
задатих појмова. 

Препорука 

Ученик је исправно 

написао део (40%-60%) 
задатих појмова. 

Препорука 

Ученик је исправно 

написао ( испод 35%) 
задатих појмова. 

Препорука 

Песмице Ученик је лепо и 

исправно 
изрецитовао/отпевао 

песмицу. Препорука 

Ученик је делимично 

исправно 
изрецитивао/отпевао 

задату песмицу. 

Задата песмица није 

научена 
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Посебни пројекти Ученик је лепо и 

исправно направио – 
назив пројекта. 

Препорука 

Ученик је делимично 

завршио / направио – 
назив пројекта. 

Препорука 

Задати – назив пројекта 

није урађен.  

 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Ана Марићевић 

 

Наставник: Александра Живаљевић – предмет: енглески језик 

РАД НА ЧАСУ: 

- кооперативан 

- активан у групном раду и/или самостално 

- маштовит и креативан 

- похвала га мотивише 

- вредан на часу и одговоран у раду 

- успешно извршава све задатке 

- уме да уочава и повезује 

- уочава и повезује уз помоћ наставника 

- познаје правила понашања у групном или самосталном раду 

- потребно га је подсећати на правила понашања на часу 

- потребно је подстицати га на самосталнији рад 

- повремено му треба скретати пажњу на задатке 

- повремено активан у групним задацима 

- повремено учествује у раду уз подстицај наставника 

- понекад га је потребно додатно мотивисати за рад 

- више је мотивисан када га тема интересује 

- потребна му је помоћ и усмеравање током читавог задатка 

- воли да учи и пева песмице из лекције 

- показује све већу мотивисаност за рад 

 НИВО ПОСТИГНУЋА: 

- адекватно реагује на речи и изразе у контексту 

- зна све/већину речи које смо учили 

- правилно изговара речи 

- памти оно што чује 

- веома успешно усваја нове речи и изразе и адекватно их репродукује уз одговарајући изговор и 

интонацију 

- разуме и памти речи које учимо 

- схвата смисао речи у контексту 

- на изразе реагује уз мању помоћ 

- реагује на изразе и речи које чује и труди се да их изговара 

- све задате задатке на часу и за домаћи успешно извршава 

  САВЕТ ЗА ДАЉИ РАД: 

- требало би више да вежа изговор речи, да чита итд. 

- да би више напредовао, потребно је да пажљивије слушати на часу 
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- потребно је веће ангажовање на часу да би стечено знање било трајно 

  ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ 

Потпуно разуме питања наставника, даје правилне одговоре и правилно изговара научен ре чи и 

изразе. Активно и самостално учествује у свим активностима на часу. 

Уз помоћ наставника разуме питања и даје одговоре. Слуша и уз подстицај изговаре речи и изразе. 

Потребно је подстицати га на самосталнији рад. 

Реагује на реци и изразе које чује и труди се да их изговара. Потребна му је помоћ и усмеравање 

током читавог извођења активности. 

1. Препознаје језик који чује, његову интонацију и гласове. Не остварује комуникацију на часу. 

Неопходни сви типови подршке! 

2. Уз помоћ наставника уме да препозна речи и изразе из обрађених тема. Треба га усмеравати уз 

одговарајућу помоћ и корекцију. 

3. Заинтересован за рад на часу, делимично усвојио речи и изразе из обрађених тема. Требало би да 

буде пажљивији/мало дисциплинованији/ редовније да ради домаће задатке/ редовније доноси 

прибор и резултати ће бити бољи/неће изостати. 

4. Учествује у раду, усвојио већину речи и израза из обрађених тема. Треба га подстицати на рад. 

5. Активно учествује у раду, успешно усвојио све речи и изразе из обрађених тема. Нека тако 

настави! 

1. Уме самостално да поздрави и отпоздрави,  разуме основне инструкције и кратке аудио записе, 

познаје ликове из удбеника, делове шолског прибора, боје, бројеве до 10,животиње... 

2. Уме да поздрави, разуме неке инструкције, препознаје ликове, делове школског прибора, неке 

бројеве, боје и животиње… 

1. Разуме и реагује на кратке усмене инструкције и именује предмете. Даје основне информације о 

себи и свом окружењу. 

2. Разуме кратке дијалоге и приче. Поставља једноставна питања. Активно учествује у 

комуникацији. Користи једноставне језичке структуре при описивању. 

3. Углавном разуме говор наствника, кратке дијалоге и приче. Уз помоћ именује предмете. 

Повремено учествује у групном раду. 

4. Разликује језик који учи од матерњег. Делимично разуме говор наставника. Уз помоћ уме да 

понови речи. Учествује у групном раду уз усмеравање. Невербално реагује на задата упутства и 

питања. 

5. Разуме говор наставника, кратке приче и дијалоге. Правилно изговара научене речи. Изузетно 

активан и заинтересован за рад. Веома се истиче. 

ЗА ПРВАКЕ: 

 (1. полугодиште) 

1. У потпуности разуме говор наставника, кратке приче и дијалоге. Самостално поставља питања и 

даје потпуне одговоре. Правилно изговара и користи научене речи. Изузетно активан и 

заинтересован за рад./Активно учествује у комуникацији и раду на часу. 

Закључна: У потпуности је усвојио/усвојила предвиђени наставни садржај. 

2. Углавном разуме говор наставника,кратке дијалоге и приче. Реагује на кратке усмене поруке и 

именује бића, предмете и појаве. Учествује у раду на часу. Користи једноставне језичке стукутуре 

при описивању. 

Закључна: Усвојио/усвојила  је  већину предвиђеног наставног садржаја.  

 

3. Делимично разуме говор наставника, кратке приче и дијалоге. Уз помоћ и усмеравање именује 

предмете и појмове. Повремено учествује у активностима на часу. Невербално реагује на задата 

упутства и питања. 
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Закључна: Делимично је усвојио/усвојила предвиђени наставни садржај. 

(2. полугодиште) 

1. Веома успешно је савладао/савладала све речи и изразе из обрађених тема. Правилно их 

изговара, адекватно и самостално користи. Изузетно активан и заинтересован за комуникацију и 

рад на часу. Све похвале! 

2. Успешно (или углавном успешно) усвојио/усвојила већину речи и израза из обрађених тема. 

(Слуша) и уз мању помоћ изговара и користи научене речи. Учествује у активностима на часу. 

Требало би да буде мало пажљивији/дисциплинованији/активнији/самосталнији/заинтересованији 

за рад на часу. 

3. (Углавном/повремено) реагује на речи и изразе из обрађених тема и труди се да их уз подстицај 

изговара. Повремено и уз подстицај учествује у групном раду. Треба га усмеравати током тока 

активности на часу. 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Александра Живаљевић 

 

 

 Наставник: Ведрана Стојановић – предмет: руски језик 

Уме да примени једноставне усмене исказе за представљање и упознавање.  

Уме да постави питање и да одговор једноставним језички средствима.  

Користи различите форме исказивања времена.  

Примењује глаголе у безличном облику.  

Правилно користи кратке облике придева. 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Ведрана Стојановић 

 

 

Наставник Горица Вељовић- предмет француски језик 

(5. разред) -Ученик научени алфабет одлично примењује, по диктату, при спеловању речи. 

Наставити редовно учење. Свака похвала! (зелени смајли) 

- Ученик је делимично тачно урадио спеловање по диктату, јер није савладао изговор свих слова 

алфабета (меша слова е и u, с и s, ј и g). Потребно је да научи лепо претходно градиво да би могао 

да повеже са наредним градивом и примени научено. Више труда уложити за постизање бољих 

резултата! (наранџасти смајли) 

- Ученик није постигао основни ниво у познавању слова алфабета и њиховом изговору на основу 

спеловања речи по диктату. Ученик мора да научи алфабет, да би могао да напише спеловане 

речи. Препорука је са ученик похађа допунску наставу због додатног објашњења, а самим тим и 

постизања бољих резултата. (црвени смајли) 

- Ученик је одлично савладао читање текста, јер је претходно научио правила изговора која може 

да примени и на непознати текст. Има леп изговор и врло је активан на часу. Наставити са оваквим 

ангажовањем и убудуће! (зелени смајли) 
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-Ученик се делимично добро сналази при читању текста на француском. Греши при читању неких 

речи, јер није научио добро правила читања, која су јасно дефинисана. Потребно је да се врати 

опет на та правила и да их научи напамет, да би могао да их примењује за правилно читање текста.  

(наранџасти смајли) 

- Ученик не постиже основни ниво у читању текста на француском, јер не познаје правила читања 

која су неопходна за правилно читање. Потребно је да ученик покаже мало интересовања за језик 

и да долази на допунску наставу, где ће имати додатну подршку у савладавању правилног читања. 

(црвени смајли) 

- Ученик је одлично савладао градиво предвиђено за контролни задатак (показни и присвојни 

придеви, женски род придева, одрични облик реченице и презент глагола 1. групе, као и 

неправилних глагола). Све похвале за одлично савладано градиво из граматике)! 

- Ученик је делимично савладао градиво из граматике (показни и присвојни придеви, женски род 

придева, одрични облик реченице и презент глагола 1. групе, као и неправилних глагола). 

Правилно слаже придев са именицом у роду и броју, познаје показне и присвојне придеве, али 

обратити пажњу на презент глагола, нарочито  неправилних глагола, који се уче напамет. 

- Ученик није савладо основни ниво у познавању градива из граматике (показни и присвојни 

придеви, женски род придева, одрични облик реченице и презент глагола 1. групе, као и 

неправилних глагола). Ученик зна да напише реченицу у одричном облику и да стави придев у 

женски род, уколико није неправилан. Не познаје неправилне облике придева, као ни презент 

глагола. Научити дефиниције најпре како се гради презент, па онда применити на глагол. 

Неправилне научити напамет. Допунска настава је обавезна. 

 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Горица Вељовић 

 

Наставник: Јелена Јовановић – предмет: српски језик 

Граматика:  

1. Ученик је успешно савладао дату област(врсте речи, служба речи, падежи, функционални 

стилови, гласовне промене...), уме да препозна примере у тексту и примени у пракси.  

2. Ученик је делимично савладао дату област. Уз навођење конкретног садржаја који је 

савладао, наводим шта је још потребно да научи да би та област била у потпуности 

савладана од стране ученика. 

3. Ученик није савладао дату област. Наводим шта је потребно да ученик научи како би та 

област била делимично или у потпуности савладана. 

 

Књижевност: 

1. Ученик чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и остале типове текстова, 

користи књижевне термине и појмове, истиче уметничке вредности књижевног дела и 

повезује их са сопственим искуством и околностима у којима живи. Ученик успешно 
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учествује у анализи књижевног дела, повезује ауторе и дела из обавезног дела програма од 

5. до 8. разреда. Издваја основне одлике књижевног рода и књижевне врсте у конкретном 

тексту, повезује књижевно дело са историјским или неким другим одговарајућим 

контекстом. Разликује аутора књижевноуметничког текста од наратора, драмског лица или 

лирског субјекта 

2. Ученик је делимично савладао горе наведене ставке из области књижевности. Уз навођење 

конкретног садржаја који је савладао, наводим шта је још потребно да научи да би та 

област била у потпуности савладана од стране ученика. 

3. Ученик није савладао горе наведене ставке из области књижевности. Наводим шта је 

потребно да ученик научи како би та област била делимично или у потпуности савладана. 

 

Правопис: 

1. Доследно примењује правописну норму 

 

2. Делимично примењује правописну норму. Наводим и која је још правописна правила 

потребно да ученик обнови и научи како би доследно примењивао правописну норму.  

 

3. Ученик не примењује правописна правила. Наводим и која правописна правила је потребно 

да ученик обнови и научи како би делимично или доследно примењивао правописну норму. 

 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Јелена Јовановић 

 

 

Наставник: Милица Војводић – предмет: енглески језик  

Зелени смајли 

Ученик је успешно савладао предвиђене комуникативне функције садржаја 

Ученик је успешно савладао предвиђене граматичке садржаје – примењује их у примерима 

Ученик је успешно савладао предвиђене граматичке садржаје – примењује их у примерима уз 

повремену малу помоћ наставника 

Ученик редовно ради домаће задатке 

Редовно учествује у активностима на часу  

 

Наранџасти смајли 

Ученик је овладао основним језичким функцијама у комуникацији 

Ума да именује појмове који се односе на тему 

Уме да препозна појмове који се односе на тему 

Ученик уме да користи језичке функције по датом обрасцу 

Ученик препознаје основна граматичка правила 

Ученик повремено учествује у активностима на часу 
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Црвени смајли 

Ученик не препознаје основне комуникативне  функције енглеског језика 

Не уме да именује основне појмове у вези са темом 

Ученик недовољно учествује у активностима на часу 

Ученик нередовно ради домаће задатке  

  

Потпис запослене: 

_______________________ 

Милица Војводић 

 

 

Наставници: Јелена Игњатовић и Весна Арсић- предмет: српски језик 

Коментар за зелени смајли: 

• Лако и брзо усваја садржаје на највишем степену (знање је на нивоу анализе, синтезе и 

евалуације). Показује изразит интерес за предмет. Тачно и темељно посматра, логички повезује и 

образлаже сложене појмове и законитости. Уочава суштину законитости, учи са разумевањем. 

Проналази решења која нису првобитно дата. Стечено знање примењује на нове, сложеније 

примере. Креативно примењује усвојене вештине и знања у новим ситуацијама. Способан је 

преносити знања другим ученицима. Реагује брзо, одговара темељно и аргументовано. Самостално 

и тачно решава проблемске ситуације.Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа 

(почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима), самостално или уз 

минималну помоћ наставника. 

Коментар за жути смајли: 

• Садржаје је усвојио на нивоу разумевања ( ниво репродукције ). Репродукује и разуме 

основне појмове и правила, али често изостаје примена и образлагање властитим примерима. 

Спорији је у раду. На питања одговара углавном самостално мада често изостаје тачност. Уочава 

грешке и исправља их уз помоћ наставника.Не открива узрочно-последичне везе, али показује 

занимање и труди се. 

Коментар за црвени смајли: 

Изузетно тешко усваја градиво. Образлаже хаотично и без разумевања. Не познаје ни основне 

појмове,знање је мањкаво па нема његове примене. Изостаје решавање најједноставнијих примера, 

ретко  показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре.  

Потписи запослених: 

_______________________ 

Јелена Игњатовић 

_______________________ 

Весна Арсић 
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Извод из записника са 3. седнице Педагошког колегијума,  

27. 01. 2022. године 

 

 

 

        4. Критеријуми оцењивања 

 

Јела Стевановић, директорка школе и председавајућа на састанку, презентовала је присутним 

члановима Педагошког колегијума интерни акт – документ који се тиче критеријума оцењивања 

наставника, настао састављањем појединачних критеријума оцењивања (како формативног, тако и 

сумативног) сваког наставника за сваки предмет који предаје. Циљ овог документа је достизање 

максималне могуће транспарентности у раду наставника у смислу оцењивања и постављање 

јасних и трајно доступних информација на ову тему за ученике и родитеље са свим детаљима 

оцењивања ученика за сваки од предмета и сваког од наставника који их предају. Документ ће, по 

усвајању, бити објављен на интернет-сајту школе у целости, као и посебно по предметима, а 

такође и на званичној платформи школе за извођење наставе на даљину – Google Classroom. 

Надаље, уколико се епидемијска ситуација промени и дође до тога да се одвија кабинетска настава 

непосредно у школи, критеријуми ће бити одштампати на папирима у боји и залепљени на зидове 

у одговарајућим кабинетима. 

 

 

 

У Вранићу, 

Председавајућа, 

Педагошки колегијум 

27. 01. 2022.године ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић, директорка 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 
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