
Систематизација поступака и 
активности у образовно- васпитном 

процесу оцењивања

Педагошки колегијум, 

24. 05. 2021. године



 Уводне напомене

 Формативно и сумативно оцењивање

 Писмена провера постигнућа

 Закључна оцена из предмета и владања

 Оцена на испиту

 Приговор на оцену

 Општи успех

2



 Закон о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 
27/18 – др. закон  и 6/20),

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник РС” бр. 55/13, 101/17, 10/19 и 27/18 – др. закон),

 Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС” бр. 67/13)*

 Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС” бр. 34/19, 59/20 и 81/20).
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 



 Континуирана педагошка активност

 Саставни део процеса наставе и учења  

 Унапређује квалитет процеса учења

 Оценом се изражава:
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- 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.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 



 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: 

 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. 
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- четири пута у полугодишту у основном и средњем образовању,

- два пута у полугодишту из предмета са 1 часом недељно.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 



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

 Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа као
и напредовање у развијању компетенција ученика у току школске
године обавља се:

 Формативно и сумативно оцењивање део су јединственог
процеса оцењивања заснованог на унапред утврђеним
критеријумима.

- формативним и 
- сумативним оцењивањем. 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 



Формативно оцењивање

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.

Питање: Да ли је наставник обавезан да има педагошку
свеску?

Шта се оцењује: пројектна настава, писмени задаци, домаћи
задаци, активност на часу, истраживачки рад, појединачни рад, рад
у пару или у групи.

На основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се
извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-
васпитном раду (у даљем тексту: дневник рада), у складу са
критеријумима прописаним правилником.
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 Критеријуми оцењивања морају бити усклађени на нивоу
стручног већа у оквиру истог и/или сродних предмета и
усвојени на Педагошком колегијуму.

 Оцењивање из истог предмета у једној школи изводи се на
основу истих или упоредивих критеријума и инструмената
оцењивања.
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ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ



постигнућа за ученика

Ученик самостално решава сложеније текстуалне задатке, 
успешно примењује знања,      ефикасан је и сигуран у раду, 
користи оригиналне приступе и прикупља информације.

у односу на очекивано ученик постиже задовољавајући резултат
(За кога је резултат задовољавајући – ученика, наставника, 
родитеља??)

ангажовања ученика:

Ученик је посвећен учењу, истрајан је у раду, воли изазове, 
пажљив на часу, редовно извршава задатке, радо учи у сарадњи
са друговима

Ученик се труди на часу/ученик се не труди на часу....
препоруке за даље напредовање:

Да би ученик задржао висок ниво постигнућа препорука је да се
бави истраживањима, прикупљањем нових информација
користећи различите изворе нпр.претраживањем по
интернету...

Очекује се да будеш успешнији,- потребно је наставити са
добрим радом…



Сумативно оцењивање

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).

Упутство МПНТР Број: 601-00-00027/14-2021-15 од 24.03.2021. 
год.

У периоду док траје настава на даљину, ученици у мањим
групама, у договору са наставницима, могу да дођу у школе
ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу
са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким
мерама.

Долазак ученика у школу организује се у време када ученик не
прати наставу на даљину.
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 Писмене провере (дуже од 15 мин)

 Распоред писмених провера утврђује одељењско веће /
ОШ - директор школе на предлог одељењског већа

Уписује се у дневник у року од 8 дана / ОШ - осам радних дана
од дана провере.
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- планирају се годишњим планом рада
- евидентирају се у дневнику рада
- објављују се за свако одељење на огласној табли и интернет

страници
- четири пута у току школске године / ОШ - најкасније до

краја треће наставне недеље у сваком полугодишту

- Највише 1 писмена провера у дану, 3 током недеље / ОШ -
две у недељи,

- Најава садржаја најмање 5 дана пре.



 Ако више од половине ученика једног одељења добије недовољну
оцену, писмена провера се понавља за те ученике као и за
ученике који нису задовољни оценом.

 ОШ - писмена провера се поништава

 Поновљена провера се понавља само једанпут,

 може да буде организована на часу допунске наставе,

 њој мора да претходи час допунске наставе.

 ОШ - на посебном часу

 У дневник рада се уноси оцена само са поновљене писмене 
провере.

 Ученик и родитељ има право на образложење оцене, као и право 
увида у рад ученика (писмене радове, контролне задатке, тестове 
знања, производе практичног рада, презентације и др.) на основу 
кога је оцена дата. 
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ПИСМЕНА ПРОВЕРА ПОСТИГНУЋА



Писмене провере постигнућа (до 15 минута)
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- Обављају се без најаве,

- Спроводе се ради утврђивања остварености циља једног или
више часова и савладаности дела реализованих програмских
садржаја, односно остварености операционализованих исхода.

- Оцена се не уписује у дневник.

- Евидентира се у педагошкој документацији наставника ради
праћења постигнућа ученика на крају програмске целине или
на крају полугодишта.

- Могу се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене
ученика, а у најбољем интересу ученика.

ПИСМЕНА ПРОВЕРА ПОСТИГНУЋА



 Закључну оцену из предмета утврђује одељењско веће на
предлог предметног наставника.

 Изводи се на крају првог и другог полугодишта, на основу
свих оцена од почетка школске године/најмање четири,
односно две

 ОШ - У току полугодишта најмање једна оцена треба да буде
на основу усмене провере постигнућа ученика.

 Измене и допуне Правилника о оцењивању (чл. 5. ст. 2 ООВ,
чл. 17. ст. 7 и 8 СОВ) – најмање 4/2 оцене - изузев у
случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није могуће оценити ученика
потребан број пута.
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Закључна оцена из предмета 



 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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„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.”

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА И ВЛАДАЊА 



 Закључна оцена може изузетно да буде и највећа појединачна оцена уписана у
дневник.

 ОШ - Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане
у дневник, добијене било којом техником провере знања.

 Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

- одличан (5), ако је аритметичка средина свих 
појединачних оцена најмање 4,50; 

- врло добар (4) - просечна оцена од 3,50 до 4,49; 

- добар (3) - просечна оцена од 2,50 до 3,49; 

- довољан (2) просечна оцена од 1,50 до 2,49. 

- Закључна оцена је недовољан (1) ако је аритметичка
средина свих појединачних оцена мања од 1,50.
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 Одељењско веће може да промени предлог искључиво уз
образложење према критеријумима Правилника. Одељењско
веће утврђује нову оцену гласањем.

 Утврђена оцена евидентира се у напомени, а у записнику
одељењског већа шире се образлаже.

 Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу СВИХ
оцена од почетка школске године.
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 Закључна оцена за ученика првог разреда је описна.

 Исказује се као мишљење о развоју и напредовању ученика.

 Ученик прелази у наредни разред.

 Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог
до осмог разреда је бројчана.

 Ученик другог и трећег разреда са недовољним оценама -
преводи се у наредни разред, изузев ученика другог и
трећег разреда основног музичког и балетског
образовања и васпитања.

 Закључна оцена из изборних програма и активности је
описна и то: истиче се, добар и задовољава и не утиче на
општи успех ученика.
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 Закључна оцена за ученика првог разреда је описна.

 Исказује се као мишљење о развоју и напредовању ученика.

 Ученик прелази у наредни разред.

 Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог
до осмог разреда је бројчана.

 Ученик другог и трећег разреда са недовољним оценама -
преводи се у наредни разред, изузев ученика другог и
трећег разреда основног музичког и балетског
образовања и васпитања.

 Закључна оцена из изборних програма и активности је описна
и то: истиче се, добар и задовољава и не утиче на општи
успех ученика.
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 Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на 
предлог одељењског старешине, на крају 1. и 2. полугодишта.

 Од првог до петог разреда ООВ - описном оценом - не утиче 
на општи успех

 Од шестог разреда ООВ и у свим разредима СОВ оцена 
бројчана

 На крају првог и другог полугодишта - утиче на општи успех

 Владање одраслих се не оцењује

 Приликом оцењивања владања сагледава се понашање 
ученика у целини

 Владање ванредног ученика се не оцењује
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Поправљање оцене из владања

Одељењско веће поправља оцену из владања на предлог ОС на крају 1. и
2. полугодишта.

Позитивне промене у понашању

Прихвата одговорност за своје поступке након:

- указивања на непримерено понашање,

- појачаног васпитног рада,

- изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере.
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ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА



Оценом примерно (5)

Када се након предузетих активности појачаног васпитног
рада у интензитету примереном потребама ученика, није
дошло до позитивне промене у понашању ученика

врло добро (4)

- редовно похађа наставу

- поштује прописана правила понашања и мере безбедности

- негује атмосферу другарства

- своје ставове брани аргументовано водећи рачуна о осећањима
других

- поштује школску имовину и имовину других

- има активан однос према очувању и заштити животне средине

- лакша повреда обавезе
- повреду са 1. нивоа насиља (Протокол НЗЗ)
- неоправдано изостајање са наставе 5-8 часова
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ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЊА



добро (3)

довољно (2)

незадовољавајуће (1)

- повреде са 2. нивоа насиља (Правилником о протоколу)

- теже повреде обавеза

- неоправдано изостајање са наставе 9-16 часова

- поновљено понашање са 2. нивоа насиља

- неоправдано изостајање са наставе 17-25 часова

- понашање описано на 3. нивоу насиља

- након изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере

- неоправдано изостајање са наставе 26 и више часова
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ПОПРАВЉАЊЕ ОЦЕНЕ ИЗ ВЛАДАЊА



• Разредни испит - Ученик који није присуствовао настави више
од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се
утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде
постигнућа / СШ – није присуствовао настави из оправданих
разлога, и кад није организована настава.

• Поправни испит полаже ученик од четвртог до седмог
разреда основног образовања и васпитања, ученик од другог
до завршног разреда ОМБ образовања и васпитања, и ученик
средњег образовања и васпитања

• Допунски испит полаже:

 јунски и августовски испитни рок.

 полаже се у августовском испитном року / завршни разред - у
јунском и августовском року.

- ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно
други образовни профил

- лице које се уписује у школу ради преквалификације

- лице које се уписује у школу ради доквалификације
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ОЦЕНА НА ИСПИТУ



 Сматра се да није положио испит ученик који:

 Ученик од IV-VII разреда ООВ,

 Ученик од другог до завршног разреда ОМБОВ и

 Ученик средњег образовања и васпитања

- из неоправданих разлога не приступи испиту или

- одустане од испита у току или пре испита.

- понавља разред ако на крају другог полугодишта има
закључене више од две недовољне бројчане оцене или не
положи поправни испит, осим оцене из владања.
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ОЦЕНА НА ИСПИТУ



• Ученику завршног разреда основног образовања и
васпитања који не положи поправни испит, школа организује
полагање испита у складу са општим актом школе.

Ученик који положи поправни испит завршава разред.

26

ОЦЕНА НА ИСПИТУ



Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов
родитељ, односно други законски заступник има право да
поднесе:
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1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног
програма и активности и из владања у току школске
године,

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета,
изборног програма и активности и из владања на крају
првог и другог полугодишта,

3) приговор на испит.
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• Општи успех утврђује се као:

• На основу чега се утврђује?

Питање: Да ли се утврђује општи успех за ученика
основне и средње школе који има закључну
оцену недовољан (1) или је неоцењен? Шта се
подразумева под општи успех „недовољан”?

• Општи успех не утврђује се ученику који има недовољну
оцену из предмета или је неоцењен из предмета до
окончања поступка оцењивања.

• Описна оцена из предмета не утиче на општи успех ученика.

• Општи успех не утврђује се ни у случају када је ученик
неоцењен из предмета који се оцењује описном оценом.

одличан, врло добар, добар, довољан и
недовољан.

На основу аритметичке средине закључних прелазних
бројчаних оцена



 Ученик који је на крају школске године оцењен и има
прелазне оцене из свих обавезних предмета и из
изборног програма други страни језик и који је оцењен
из свих осталих изборних програма и активности
прелази у наредни разред.

 Ученик није са успехом завршио разред, односно има
недовољан успех уколико има више од две недовољне
оцене, осим оцене из владања или није положио поправни
испит, осим ученика другог и трећег разреда основне школе
који се преводи у наредни разред.
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