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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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Дана:     27. 01. 2022. године 

Телефон: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 
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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/


Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 3 www.ospavlepopovic@edu.rs 

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 физичко и здравствено васпитање 

 

 

Наставник физичког и здравственог васпитања подједнако, континуирано прати и вреднује: 

Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика и Активност и однос ученика 

према физичком и здравственом васпитању. 

Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (спортске игре, гимнастика, 

атлетика, приказ вежби обликовања): 

Одличан (5) – Ученик самостално и правилно изводи задатак (хвата и додаје, води, шутира, игра 

спортску игру, прескаче, колута се, скаче, трчи, изводи вежбе обликовања...). 

Врло добар (4) – Ученик изводи задатак самостално, са мањим грешкама или уз мању асистенцију 

наставника. 

Добар (3) – Ученик изводи задатак уз асистенцију наставника. 

Довољан (2) – Ученик правилно изводи предвежбе одређеног задатка. 

Недовољан (1) – Ученик неће (не жели) да проба/ради предвежбе. 

Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању (вежбање у 

адекватној спортској опреми, редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог 

васпитања и обавезним физичким активностима и однос према раду и другим ученицима, 

учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима): 

Оцењује се једном у полугодишту. 

Одличан (5): 

 - Ученик на сваком часу има прописану опрему или заборави 2 пута да донесе опрему у 

полугодишту;  

- Ученик самоиницијативно помаже другим ученицима, мотивише их, показује позитиван став 

према вежбању, ствара пријатну атмосферу у раду на часу, навија и бодри своју екипу, подстиче 

тимски дух, подржава ученике слабијих моторичких способности, асистира наставнику, изузетно 

је активан на часу, јавља се да демонстрира неку вежбу, да изводи вежбе обликовања, не касни на 

час, враћа реквизите на своје место...;  Ученик  је активан на часовима секција, учествује на 

такмичењима и другим ваншколским активностима. 

Врло добар (4):  

- Ученик 3-4 пута у полугодишту заборави опрему;  Ученик је активан на часу, изводи предвиђене 

задатке, али недостаје активност јављања и самоиницијативе. 
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Добар (3):  

- Ученик 5-6 пута заборави опрему;  Ученик не показује вољу за тимским радом, не жели да 

сарађује са другим ученицима, често ''забушава'' на часу (мањи број понављања од предвиђеног), 

понекад закасни са пресвлачењем за час... 

Довољан (2):  

- Ученик 7-8 пута заборави опрему;  Ученик се понекад недолично понаша према другима(псовке, 

ругање, исмевање, игнорисање, физичко и вербално малтретирање...), ''хвата кривину'' на часу кад 

год је то могуће (крије се по ћошковима сале да га наставник не примети да не ради, прича са 

другим ученицима), често касни са пресвлачењем за час, показује да није заинтересован за рад на 

часу, не враћа реквизите на своје место, иде у свлачионицу без дозволе наставнике...). 

Недовољан (1):  

- Ученик 9 и више пута заборави опрему;  Ученик се често непримерено понаша на часу, не изводи 

предвиђене задатке, шета се по сали, не поштује правила понашања у сали и свлачионици... 

 

 

 

 

 

Потписи запослених: 

___________________________ 

Јасмина Тешић 

 

___________________________ 

Борис Бубало 
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Критеријуми оцењивања за ликовну културу 

 
У току школске године настаница прати и вреднује ниво знања и способности ученика у складу са 

законом о оцењивању. У оквиру предмета Ликовна култура бројчано се се оцењују: ликовни 

радови, теоријско знање, активност на часовима и истраживачки рад. Ученици се у самом процеса 

учења и примене наученог упознају са скалом оцењивања, са стандардима и исходима постигнућа, 

како би могли да својим коментарима, аргументо- вано учествују у оцењивању, као и да планирају 

и организују своје активности које воде до жељене оцене. 

1.На ликовним радовима вреднује се примена усвојеног садржаја из програмом и планом 

утврђених  области за сваки разред. Приликом оцењивања радова вреднују се параметри: 1. 

примена усвојених елемената и принципа компоновања у оквиру задате или одабране теме, 2. 

оригиналност и аутентичност  ликовног решења, уз уважавање различитог израза сваког ученика, 

3. целовитост композиције рада  и 4. примена одговарајуће  технике  и материјала. Ученик који на 

свом раду примени задате параметре, уз уважавање његовог индивидуалног напредовања кроз 

стваралачки процес, остварује највишу оцену, одличан (5). Свака непримењени елемент снижава 

оцену за једну ниже на скали. Уколико се оцењује више радова из једне области изводи се 

просечна оцена и  уноси у дневник. 

2. Ниво усвојености садржаја наставних јединица, теоријско знање, оцењује се кроз усмене или у 

комбинацији са писаним одговорима. Ученици усмено одговарају кроз дијалог и дисјусију. 

Приликом оцењивања вреднује се коришћење ликовног језика, кључних усвојених термина из 

теорије обликовања и ликовне уметности у сегментима: 

-у оквиру анализе уметничких дела (основне карактеристике композиције, концепт или намера 

уметника, стил/епоха, припадност културном наслеђу), 

-у  оквиру анализе рада ученика, односно аргументовано образлагање идеје, мотива, начина 

компоновања, примене ликовне технике и 

-у описивању потребних знања и вештина која су неопходна у уметничким занимањима. 

  На основном нивоу ученик износи своје утиске и опажања наводећи основне термине који 

указују да ученик препознаје градиво. Одговара уз већу подршку наставнице. На средњем нивоу 

ученик у формулисању одговора користи део усвојених термина ликовног језика и информација о 

делима, репродукујући научено, за оцену добар (3).Одговара уз мању подршку наставника. У 

оквиру средњег нивоа, за оцену врло дбар (4) ученик користи већи део усвојених термина са 

разумевањем,  уз мању подршку наставника у облику подпитања. На напредном нивоу ученик 

самостално одговара, користи тачно,прецизно и са разумевањем, усвојене термине и 

аргументовано образлаже своје мишљење, доживљај и став.Оквирна, гранична скала, која 

процентуално исказује усвојеност исхода/ стандарда постигнућа ученика је: до 60 % - оцена (2), до 

70% - оцена (3), до 80% - оцена (4) и од 90% -100% оцена (5). 

Уколико се оцењује рад и анализа рада ученика једном оценом, ова оцена се изводи из горе  

наведених критеријума за оцењивано, извођењем просечне оцене.  

  3. Оцена за активност изводи се на основу праћења залагања ученика на часовима у сваком 

полугодишту, вредновањем следећих параметара: 

 -спремност ученика за час, односно ношење уџбеника, свеске, блока, прибора, боја и материјала 

за рад, 

-ангажовање и активности  ученика у оквиру процеса учења, усвајања нових  знања из теорије 

форме (елементи, њихови односи и принципи компоновања), теорије уметности и уметничког 

наслеђа, 

-правовремено  залагање у стваралачком процесу и примени наученог на ликовним радовима; 
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-комуникација на задату тему, изношење устисака, идеја, ставова и доживљаја ученика уз 

поштовање саговорника у дијалогу и дискусији и 

-уредна свеска ученика са записиа са часова и илустрацијама.  

 Залагање ученика се вреднује формативно, а на основу формативних записа (смајлија) који се 

односе на наведене параметре изводи се бројчана оцена. Ученик који је активан у оквиру свих 

параметара вредновања активности  остварује оцену одличан (5). Ученик који се не залаже у 

довољној мери у једној од 5 активности остварује оцену (4). Мање активан ученик у оквиру 2 

врсте активности оцењује је оценом (3), а нижа активност у 3 врсте активности оцењује је оценом 

(2).  

4. Бројчано се оцењује  истраживачки рад ученика на одабрану или задату тему из уметничког 

наслеђа свог или других народа. Рад може бити у форми писаног текста или презентације. 

Истраживачки рад  садржи: 1.основне информације о аутору дела, епохи или стилу, 2. опис теме и 

мотива, 3.посебности израза уметника који се огледа у начину компоновања ликовних елемената и 

технике, 4. опис поруке дела и 5. лични став, запажања и доживљај дела од стране ученика. 

Уколико је раду облику презентације у креитеријум се уводи и складно компоновање текста и 

визуелних информација – слика. Потпун истраживачки рад који садржи све параметре оцењивања 

вреднује се оценом одличан (5). Сваки параметар вредновања који недостаје у истраживачком 

раду вреднује се нижом оценом, односно за једну оцену ниже. 

Садржаји који се оцењују по разредима 

 Ученици 5. разреда оцењују се за усвојено и примењено знање: о ритму и врстама ритмичког 

компоновања, врстама линија и цртежа , знање о врстама облика и њиховим односима у простору  

композиције дела, врстама визуелне комуникације, описе елемената ликовних дела као и за 

примену традиционалних и савремених ликовних техника.  

 Ученици 6. разреда  оцењују се за усвојено и примењено знање о бојама као изражајном средству, 

традиционалним и савременим ликовним техникама, знање о садржају уметничких дела из 

различитих епоха и култура и ауторима дела, занање о врстама текстура и начинима примене, 

знање о знаменитим грађевинама, парковима и споменицима у Србији, знање о необичним, 

маштовитим уметничким остварењима  и реалним облицима у нереалним односима, занање о 

амбијенту и уређењу простора. 

 Ученици 7. разреда оцењују се за знање и примену знања: о начинима компоновања елемената у 

простору (равнотежа, контраст, понављање и степеновање), знање о декоративној форми –

арабески, знање о пропорцијама и перспективи, знање о простору у уметничким делима 

различитих епоха, знање о различитим темама и мотивима уметничких дела, знање о садржају 

фотографије, аутопортрету и селфију, процесу анимације, сториборду, практично знање о примени 

традиционалних и савремених ликовних техника и знање о уметничким занимањима и 

придуктима. 

 Ученици осмог разреда се оцењују за усвојено и примењено знање: о композицији и начинима 

компоновања ликовних дела и радова ( ритам, доминанта, равнотежа, хармонија, контраст, 

градација и јединство), примену пропорција и перспективе,примену традиционалних и савремених 

ликовних техника, знање о уметничком наслеђу, његовом значају и очувању,  знање о 

комуникацији симболима, знање о алегорији и персонификацији у композицијама ликовних дела. 

 

Потпис запослене: 

______________________ 

Тања Веселиновић 
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 Критеријуми оцењивања за музичку културу 

 
Сумативно оцењивање  је периодично праћење нивоа постигнућа који може бити збир 

формативног праћења односно знање ученика на крају једне програмске целине; али и оставља 

простор за ученикове не исказане способности, уколико се тичу музичке вештине као одраз 

напредовања или ако је ученик/ца надокнадио/ла пропуштено из предходног периода између 

две сумативне оцене. 

 Ова врста оцењивања базирана је на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа 

задатих исхода. Диференцијација између бројчаних оцена од 1-5 : 

 

Одличан (5) - Ученик у  потпуности показује способност примене, трансформације и повезивања 

различитих знања, самостално доноси закључке, логички и естетички закључује на основу знања и 

података, на основу различитих тема/модула и исхода који се очекују од ученика на основу плана 

и програма : музичка писменост/вештина ( читање нотног текста, ритмичка писменост, свирање 

инструмента, певање, тактирање, играње, музичко стваралаштво, учествовање самостално или 

групно у извођењу и организовању музичких наступа у школи и такмичењима), Знање и 

разумевање/теоријски део (Познавање музичко-историјских епоха, познавање музичких 

инструмената, препознавање музичких звучних примера). 

Врло добар (4) - Ученик у великој мери показује способност примене знања и логички повезује 

чињенице и појмове. Самостално изводи закључке који се заснивају на подацима, решава поједине 

проблеме на нивоу логичког, стваралачког и естетичког мишљења и у знатној мери критички 

расуђује. Показује самосталност и висок степен активности и ангажовања на основу плана и 

програма : музичка писменост/вештина ( читање нотног текста, ритмичка писменост, свирање 

инструмента, певање, тактирање, играње, музичко стваралаштво,  учествовање самостално или 

групно у извођењу и организовању музичких наступа у школи и такмичењима), Знање и 

разумевање/теоријски део (Познавање музичко-историјских епоха, познавање музичких 

инструмената, препознавање музичких звучних примера). 

Добар (3) - Ученик у довољној мери показује способност употребе информација у датим 

ситуацијама, у знатној мери логички повезује чињенице и појмове. Већим делом самостално 

изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине 

проблеме, у довољној мери критички расуђује, показује делимичан степен активности и 

ангажовања на основу плана и програма : музичка писменост/вештина ( читање нотног текста, 

ритмичка писменост, свирање инструмента, певање, тактирање, играње, музичко стваралаштво,  

учествовање самостално или групно у извођењу и организовању музичких наступа у школи и 

такмичењима), Знање и разумевање/теоријски део (Познавање музичко-историјских епоха, 

познавање музичких инструмената, препознавање музичких звучних примера). 

Довољан (2) - Ученик добија на основу знања које је остварио на нивоу репродукције уз 

минималну примену, у мањој мери логички повезује чињенице и појмове и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке који се заснивају на подацима. Понекад је самосталан у решавању 

проблема и у недовољној мери критички расуђује. Показује мањи степен активности и ангажовања 

на основу плана и програма : музичка писменост/вештина ( читање нотног текста, ритмичка 

писменост, свирање инструмента, певање, тактирање, играње, музичко стваралаштво,  

учествовање самостално или групно у извођењу и организовању музичких наступа у школи и 



Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 11 www.ospavlepopovic@edu.rs 

такмичењима), Знање и разумевање/теоријски део (Познавање музичко-историјских епоха, 

познавање музичких инструмената, препознавање музичких звучних примера).  

Недовољан (1) - Добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не 

показује способност репродукције и примене, не изводи закључке који се заснивају на подацима, 

критички не расуђује, не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање на 

основу плана и програма : музичка писменост/вештина ( читање нотног текста, ритмичка 

писменост, свирање инструмента, певање, тактирање, играње, музичко стваралаштво,  

учествовање самостално или групно у извођењу и организовању музичких наступа у школи и 

такмичењима), Знање и разумевање/теоријски део (Познавање музичко-историјских епоха, 

познавање музичких инструмената, препознавање музичких звучних примера).   

  Општи начини и поступци оцењивања могу бити писмени, усмени али и могу бити и 

резултат практичног рада у складу са програмом образовног предмета. 

 

 

 

Потпис запосленог: 

______________________ 

Илија Спасојевић 
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 Критеријуми формативног оцењивања Стручног већа вештина 

 
Ликовна култура 

  У оквиру наставе ликовне културе редовно се прати и процењује напредовање ученика у 

остваривању планираних исхода. Формативне оцене се дају на часу, усмено,  уз образложење о 

напредовању и активности ученика и евидентирају у педагошкој свесци и у електронском 

дневнику. Формативна оцена садржи опис постигнућа ученика/ ангажова- ња као и препоруке за 

даље напредовање. 

  Формативно се оцењује: 

-спремност ученика-ице за час, односно ношење уџбеника, свеске, блока, прибора, боја и 

материјала за рад, 

-ангажовање и активности  ученика-ице у оквиру процеса учења, усвајања нових  знања из теорије 

форме (елементи, њихови односи и принципи компоновања), теорије уметности и уметничког 

наслеђа, 

-примена наученог кроз аутентичан, стваралачки рад у оквиру ликовних вежби; 

-вештина ликовног изражавања ученика кроз примену различитих техника и материјала; 

-комуникација на задату тему, изношење устисака, идеја, ставова и доживљаја ученика-ица уз 

поштовање саговорника у дијалогу и дискусији; 

-израда домаћих задатака са елементима истраживачког рада: 

  Свака формативна оцена је истовремено и описна. Садржи опис постигнућа,ангажовања у 

настави и препоруку за напредовање. За сваки од сегмената који се формативно оцењују користе 

се одређени изрази који одговарају одређеном смајлију у ес дневнику. 

За зелени смајли формирају се искази који садрже прецизан исход наставне јединице и изразе: 

Истиче се у активности / У потпуности спреман-на/ Користи тачне термине/ Вешто примењује/У 

потпуности је остварио-ла/.  

За наранџасти смајли формирају се искази који садрже сегмент оцењивања, активност, исход и 

израз: Делимично или недовољно активан / Делимично спреман-на/ У мањој мери користи 

усвојене термине/ Делимично вешто/У мањој мери је остварио/. 

За црвени смајли формирају се искази који садрже семент оцењивања, активност, исход и израз: 

/Не учествује у активности/ Није спреман-на / Не кристи термине / Не примењује технике/Није 

остварио-ла/Не прихвата подршку наставнице/.  

Препоруке за даље напредовање крећу се од исказа:  

1. Браво, само тако настави! 2.Похвала за добро савладано, примењено уз препоруку за даље 

напредовање /неостварени или делимично остварен исход/.Потребно је да усвојиш или 

примениш још/исход/ на следећи начин /метод постизања/ и 3.Потребно је да се укључиш у 

рад  (учење или активност) како би открио-ла своје могућности у /исход/ и остварио-ла свој 

креативан потенцијал. 

                                      

Потпис запослене: 

_______________________ 

Тања Веселиновић 
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Музичка култура 

Формативно оцењивање (смајли у Ес дневнику) и педагошки дневник подразумева три нивоа 

усвајања знања, односно постигнућа одређених исхода, предвиђених за конкретан час. 

Зелени смајли: Ученик/ца Потпуно усвојио и репродуковао усвојено знање из континуираног 

праћења трнутног захтева исхода, одређене наставне јединице/теме. 

Жути смајли: Ученик/ца је делимично (или барем основни ниво постигнућа) усвојио и 

репродуковао усвојено знање из континуираног праћења тренутног захтева исхода, одређене 

наставне јединице/теме. 

Црвени смајли: Ученик није усвојио (или континуирано слабо) не учествује у индивидуалном 

или колективном раду, не усваја знање из континуираног праћења трнутног захтева исхода, 

одређене наставне јединице/теме. 

  

Потпис запосленог: 

_______________________ 

Илија Спасојевић 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Формативно оцењивање, као вид описа нивоа савладаности одређених тема, се примењује 

свакодневно у настави Физичког васпитања и уредно се води у педагошкој документацији.  

Као и у сумативном оцењивању и овде имамо нивое постигнућа који су, уместо бројчано, исказани 

у виду смајлића. Три категорије су заступљене и свака представља свој ниво, од најбољег до 

најлошијег. 

У оквиру нашег предмета формативно се оцењују  три категорије: 

1. Спремност ученика за час( опрема,доласци на време,познавање правилника понашања у 

сали,пре,за време и на крају часа,као и коришћења свлачионица) 

2. Вежбе обликовања( одређену батерију вежби ученик мора да зна: демонстрирати,објаснити 

чему служи,правилно извести и тактирати у задатом броју понављања. 

3. Конкретне тематске области из спортова предвиђених планом и програмом. 

За сваку од ове три категорије важе исти критеријуми/изрази који се користе а описују ниво 

савладаности задате теме. 

За зелени смајли формирају се искази који садрже прецизан исход наставне јединице и 

израз: У потпуности остварио/ла 

За наранџасти  смајли формирају се искази који садрже прецизан исход наставне јединице и 

израз: Делимично је остварио/ла 

За црвени  смајли формирају се искази који садрже прецизан исход наставне јединице и 

израз: Није остварио/ла 

Потписи запослених: 

_______________________ 

Јасмина Тешић 

___________________ 

Борис Бубало 
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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 
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