
Оцењивање ученика 

Законски оквир 

Закон о средњем образовању и васпитању 

Члан 48. 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, а 

за ученике са сметњама у развоју – измењених циљева и исхода у савладавању индивидуалног 

образовног плана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године 

обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, у смислу овог закона, јесте редовно проверавање постигнућа и 

праћење владања ученика у току савладавања школског програма и садржи повратну 

информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој 

документацији наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за 

класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по 

правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-васпитном раду. 

 

Закон о основама система образовања и васпитања: 

Члан 73. 

У осталим разредима основног и у средњем образовању и васпитању оцењивање је описно и 

бројчано у току школске године. 

Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља, другог законског 

заступника и пружа јасно упутство како да се унапреди рад ученика. 

 

Члан 72. 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, а 

за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у 

савладавању индивидуалног образовног плана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године 

обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Оцењивање је јавно и оцена мора одмах да буде образложена ученику. 

Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе. 

Ученик се оцењује из сваког наставног предмета и из владања. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова 

наставног предмета један час најмање два пута у полугодишту. 

 

Напомена: Детаљније о оцењивању ученика – Правилник о оцењивању ученика у 

средњем образовању и васпитању(имате га у штампаном облику у зборници) 

 

Неки битни делови правилника(из правног угла): 

Предметни наставник који није утврдио прописан број оцена у току полугодишта 

обавезан је да ученику који редовно похађа наставу, а нема прописани број оцена, 

спроведе оцењивање на редовном часу или часу допунске наставе у току трајања 

полугодишта (у току последње недеље наставе) уз присуство одељењског старешине, 

члана стручног већа, стручног сарадника (педагога или психолога) или групе ученика. 

Ако предметни наставник, из било којих разлога, није у могућности да организује час 

из става 7. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену. 



Одељењски старешина је у обавези да сарађује са предметним наставницима у праћењу 

развоја и напредовања ученика, прати оцењивање и подстиче наставнике да редовно 

оцењују ученике. 

Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа појединачна 

оцена уписана у дневник, добијена било којом техником провере постигнућа. 

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

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

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих 

појединачних оцена мања од 1,50. 

Одељењско веће може да промени предлог закључне оцене предметног наставника 

искључиво уз образложење према критеријумима утврђеним овим Правилником. 

Евиденција о успеху ученика 

Члан 25. 

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 

процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој 

педагошкој документацији у складу са Законом и овим правилником. Под педагошком 

документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска 

документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим 

индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери 

постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 

ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. 

Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе 

информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у 

процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


