
На основу члана  119. став 1. тачка 1)  и члана 109. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон), у складу са 
Законом о основном образовању и васпитању («Сл. Гласник РС» бр. 55/2013 I 101/2017) 
Школски одбор је на седници одржаној дана 23.03.2018. године донео следећи 

 
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА 

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ЛЕСКОВАЦ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се начин и поступак оцењивања ученика ОШ „Васа 
Пелагић“ Лесковац из наставних предмета и владања. 

Члан 2. 

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.  

Члан 3. 

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално 
праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања ученика 
у току савладавања програма обавезних предмета.  

Наставник је дужан да редовно оцењује ученике у складу са законом.  
Праћење развоја, напредовања и постигнућа ученика обавља се формативним и 

сумативним оцењивањем.  
Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 

тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању 
оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и стандарда 
постигнућа у току савладавања ИОП-а 1, и то на начин који узима у обзир његове језичке, 
моторичке и чулне могућности.  

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, у складу са ИОП-ом 
2.  

Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на 
прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на 
основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.  
Ученику се не може умањити оцена из обавезног предмета због непримереног понашања. 

Успех ученика и оцена 

Члан 4. 

Ученик се оцењује из обавезног предмета и владања, описном и бројчаном оценом, 
у складу са Законом.  

Оцена је јавна и саопштава се ученику са образложењем.  
У првом разреду основног образовања и васпитања ученик се из обавезног 

предмета, изборних програма и активности оцењује описном оценом.  
Од другог до осмог разреда ученик се из обавезног предмета, изборних програма и 

активности оцењује описно и бројчано.  
Бројчана оцена из обавезног предмета је: одличан (5), врлодобар (4), добар (3), 

довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна.  
Успех ученика из изборних програма и активности оцењује се описно и то: истиче 

се, добар и задовољава.  
У току полугодишта ученик мора бити оцењен из сваког обавезног предмета 

најмање четири пута.  



Изузетно, уколико је недељни фонд обавезног предмета један час, ученик се 
оцењује најмање два пута у полугодишту.  

Закључна оцена из обавезног предмета утврђује се на крају првог и другог 
полугодишта.  

Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна, 
утврђује се на основу описних оцена о развоју и напредовању ученика и исказује се као 
мишљење о развоју и напредовању ученика.  

Мишљење из става 10. овог члана уноси се у ђачку књижицу и ученик прелази у 
наредни разред.  

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

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

Закључну оцену из предмета утврђује део одељењског већа који чине наставници 
који предају ученику на предлог предметног наставника, а оцену из владања на предлог 
одељењског старешине.  

У поступку предлагања закључне оцене наставник разредне наставе, односно 
предметни наставник узима у обзир целокупно залагање и постигнућа ученика у току 
образовно-васпитног рада и то: успех ученика постигнут на такмичењима, награде, 
похвале и дипломе, наступе на културним и спортским манифестацијама у школи и ван 
школе, радове ученика објављене у школском листу и другим листовима и часописима, 
радове на изложбама, конкурсима и сл.  

Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета у току 
полугодишта, односно два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног 
предмета један час, не може да се утврди закључна оцена.  

Ученика који редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, а нема 
прописани број оцена у полугодишту, наставник је дужан да оцени на посебно 
организованом часу у току трајања полугодишта уз присуство одељењског старешине, 
педагога или психолога.  

Ако наставник из било којих разлога није у могућности да организује час из става 
17. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену.  
Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује 
наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради 
утврђивања закључне оцене.  

Када обавезни предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на основу 
позитивних оцена свих модула у оквиру предмета. 

Општи успех ученика 

Члан 5. 

Општи успех ученика од другог до осмог разреда утврђује се на крају првог и другог 
полугодишта на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из 
обавезних предмета и оцене из владања почев од шестог разреда.  

Општи успех ученика је: одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан. 
Ученик је постигао општи успех: 
1) одличан - ако има средњу оцену најмање 4,50; 
2) врло добар - ако има средњу оцену од 3,50 закључно са 4,49; 
3) добар - ако има средњу оцену од 2,50 закључно са 3,49; 
4) довољан успех - ако има средњу оцену до 2,49. 
Ученик није са успехом завршио разред 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. 

Ученик од четвртог до седмог разреда понавља разред ако на крају другог 
полугодишта има закључене више од две недовољне бројчане оцене или не положи 
поправни испит, осим оцене из владања. 

Оцењивање владања ученика 



Члан 6. 

Владање ученика од првог до петог разреда оцењује се описно у току и на крају 
полугодишта.  

Закључна оцена из владања ученика из става 1. овог члана јесте: примерно; врло 
добро; добро; задовољавајуће и незадовољавајуће и не утиче на општи успех ученика. 

Владање ученика од шестог до осмог разреда оцењује се описно у току 
полугодишта.  

Оцена из владања из става 3. овог члана на крају првог и другог полугодишта јесте 
бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и 
незадовољавајуће (1), и утиче на општи успех ученика. 

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини, имајући 
при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе у складу са школским 
програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од 
насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног 
понашања, културна активност школе). 

На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета. 
Закључну оцену из владања на предлог одељењског старешине утврђује 

одељењско веће. 
Евиденција о успеху ученика 

 
Члан 7. 

Евиденцију о успеху ученика чине подаци којима се утврђује постигнут успех 
ученика у учењу и владању и то: оцене у току класификационог периода, закључне оцене 
из наставних предмета и владања на крају првог и другог полугодишта, оцене постигнуте 
на испитима, закључне оцене на крају школске године, издатим ђачким књижицама, 
сведочанствима, дипломама, као и посебним дипломама за изузетан успех, наградама и 
похвалама.  

Члан 8. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи правилник о оцењивању 

ученика ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац број775/2011 и 1216/2013. 
 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе.  
 

У Лесковцу,             Заменик председника школског одбора 

                Виолета Јанчић 

 

Усвојен дана: 23.03.2018. 

Објављен на огласној табли дана: 26.03.2018. 

Ступа на снагу: 03.04.2018. 

                  


