
Закључна оцена из владања 

Делови Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању: 

Члан 20. 

Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине 

на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања 

ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза 

прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера, 

предузетих активности и њихових ефеката, а нарочито на основу његовог односа према: 

1) школским обавезама и сопственим правима и обавезама; 

2) другим ученицима; 

3) запосленима у школи и другим организацијама у којима се остварују поједини 

облици образовно-васпитног рада; 

4) имовини школе, имовини других лица или организацијама у којима се остварују 

настава или поједини облици образовно-васпитног рада 

5) заштити и очувању животне средине. 

Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају 

првог или другог полугодишта када ученик показује позитивне промене у свом 

понашању и прихвата одговорност за своје поступке након указивања на непримерено 

понашање или кроз појачани васпитни рад, након изречене васпитне, односно васпитно-

дисциплинске мере. 

 

Члан 21. 

Оценом примерно (5) оцењује се владање ученика који редовно похађа наставу и друге 

облике рада у које је укључен, поштује договорена, односно прописана правила 

понашања и мере безбедности, негује атмосферу другарства и конструктивног решавања 

конфликата у одељењу; своје ставове брани аргументовано водећи рачуна о осећањима 

других и усвојеним правилима понашања, поштује школску имовину и имовину других, 

има активан однос према очувању и заштити животне средине. 

Закључна оцена из владања смањује се за лакше повреде прописане општим актом 

установе и повреде прописане правилником којим се уређује протокол поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (у даљем тексту: 

правилник о протоколу поступања): 

1) оценом врло добро (4) оцењује се владање ученика који се понаша на начин описан 

на првом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене 

васпитне мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до 

позитивне промене у понашању ученика; 

2) оценом добро (3) оцењује се владање ученика који се понаша на начин описан на 

другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након изречене 

васпитне мере и предузетих активности појачаног васпитног рада није дошло до 

позитивне промене у понашању ученика. 

Закључна оцена из владања смањује се за теже повреде обавеза ученика прописане 

Законом, за насилно и дискриминаторно понашање из правилника о протоколу 

поступања, и то: 

1) оценом довољно (2) оцењује се владање ученика који понови понашање на начин 

описан на другом нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након 

изречене васпитне или васпитно-дисиплинске мере и предузетих активности појачаног 



васпитног рада није дошло до позитивне промене у понашању ученика; 

2) оценом незадовољавајуће (1) оцењује се владање ученика који се понаша на начин 

описан на трећем нивоу у складу са правилником о протоколу поступања, ако након 

изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере и предузетих активности појачаног 

васпитног рада који је у интензитету примерен потребама ученика није дошло до 

позитивне промене у понашању ученика. 

 

Ученику који неоправдано изостаје са наставе смањује се оцена из владања на крају 

првог или другог полугодишта уколико након благовремено предузетих мера и 

активности појачаног васпитног рада и обавештавања родитеља, односно старатеља 

ученика, није дошло до позитивне промене у понашању ученика, и то: 

1) врло добро (4) добија ученик који је неоправдано изостајао са наставе од 5 до 8 

часова; 

2) добро (3) добија ученик који је неоправдано изостајао са наставе од 9 до 16 часова; 

3) довољно (2) добија ученик који је неоправдано изостајао са наставе од 17 до 25 

часова; 

4) незадовољавајуће (1) добија ученик који је неоправдано изостајао са наставе 26 и 

више часова. 

 

Напомена: Оцена из владања није директно повезана са васпитном или васпитно -

дисциплинском мером. Пракса које смо се до сада држали ради уједначеног односа према 

свим ученицима је: укор одељењског старешине(4); укор одељењског већа(3). Ово је само 

општи предлог, јер у зависности од прекршаја, броја изостанака и других фактора, 

Одељењски старешина може да предложи и другачију оцену. 

 


