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Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 
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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 
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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 ученика 4/3 
Елементи оцењивања: 

– усвојеност наставних садржаја; 

– примена знања; 

  – активност ученика. 

У току школске године ученик може добити оцену на основу: 

– писмених провера знања (контролних вежби); 

– усменог испитивања; 

– активности на часу; 

– домаћих радова. 

Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију  (електронски 

дневник и педагошку свеску). 

Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази          у електронски 

дневник. Може се евидентирати у педагошку свеску.  

Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе. 

Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој  провери, 

провера се понавља. 

Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика, које подразумева: однос према раду, 

активно учествовање у настави, сарадњу са другима, исказану  мотивацију и интересовање за 

учење и напредовање. 

Ученик и родитељ имају право увида у писани рад и право на образложење оцене. 

– Критеријуми бројчаног оцењивања у процентима (математика, српски језик,  природа и 

друштво): 

0 - 30% оцена 1 

30 - 45% оцена 2 

45 - 65% оцена 3 

65 - 85% оцена 4 

85 - 100% оцена 5 

– Физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, пројектна настава,  ваннаставне 

активности 

Оценом се изражава: 

1) Оствареност циљева, достизање исхода; 

2) Ангажовање ученика у настави; 

3) Напредовање у односу на претходни период; 

4) Препорука за даље напредовање ученика. 

– Музичка култура 

– Довољан успех: познавање основа музичких и ритмичких фраза; 

– Добар успех: познавање основа музичке писмености; 

– Врлодобар успех: разумевање музичког дела и делимично извођење  композиција 

мелодијски и ритмички; 

– Одличан успех: разумевање музичког дела и извођење композиција  мелодијски и 

ритмички; стварање музике. 

Потпис запослене: 

________________________ 

Оливера Поповић Митић 
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Критеријуми формативног оцењивања ученика 43, Оливера Поповић 

Митић 
 

Формативно оцењивање је део јединственог система оцењивања у образовној пракси. Оцењивање 

је педагошка активност чија је главна функција да обезбеди праћење остваривања прописаних 

исхода и постигнућа ученика. 

Формативно оцењивање подразумева редовно праћење напредовања и постигнућа ученика током 

савладавања градива. 

– Формативно оцењивање је редовно и планско прикупљање података о напредовању ученика у 

току самог процеса стицања знања.  Формативно оцењивање је вредновање самог процеса учења. 

– Формативна оцена је широка, те пружа информацију о односу ученика према раду, степену 

самосталности, начину учења и савладавању градива. Највећи значај формативног оцењивања је у 

томе што пружа увид наставнику у евентуалне потешкоће које ученик има у току самог процеса 

учења. 

– Формативно оцењивање тражи учесталу и редовну комуникацију између ученика и наставника, 

те нагласак није на крајњој оцени, већ на квалитетном вођењу, усмеравању и унапређењу процеса 

учења. Формативно оцењивање позитивно утиче на мотивацију. 

*Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника и најчешће се односе 

на: 

– редовно праћење напретка постигнућа ученика; 

– начин како учи; 

– степен самосталности у раду; 

– начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима; 

– активност на часу; 

– урађене домаће задатке; 

– вођење свеске на часовима; 

– учешће у групним радовима, пројектима и други подаци о ученику битни за праћење.  

*Уношење активности (у дневник) у сврху формативног оцењивања: 

– формативне оцене и активности („смајлији“) треба да буду усклађене: 

зелени „смајли“ – у потпуности остварене активности; 

жути „смајли“ – у већој мери остварене активности; 

црвени „смајли“ – у мањој мери остварене активности. 

*На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести сумативне оцене, 

које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном раду (у дневник). 

 

 

Потпис запослене: 

_______________________ 

Оливера Поповић Митић 
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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 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 1975-2-21 

Дана:     27. 01. 2022. године                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Телефон: 011/8332-022 
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	– Физичко и здравствено васпитање, ликовна култура, пројектна настава,  ваннаставне активности
	– Музичка култура

