ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА
прописано је Законом о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС
бр.72/2009 и 52/2011) и Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању (Сл.гласник РС бр.74/2011).
Оцењивање у првом разреду је описно.
Ученици другог и трећег разреда који на крају другог полугодишта имају
недовољне оцене преводе се у наредни разред, осим ако родитељ изричито захтева да
ученик понавља разред.
Ученици од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта имају до
две недовољне оцене упућују се на полагање поправног испита. Ученици од четвртог до
седмог разреда полажу поправни испит у августовском року, а ученици осмог разреда у
јунском и августовском року.
Ученици од четвртог до седмог разреда који на крају другог полугодишта имају
више од две недовољне оцене, или који не положе поправни испит понављају разред.
Ученици осмог разреда који на крају другог полугодишта имају више од две
недовољне оцене, или који не положе поправни испит, завршавају осми разред полагањем
испита из предмета из којих имају недовољне оцене, у својству ванредног ученика и уз
обавезу накнаде стварних трошкова које утврди школа.
Владање ученика од првог до петог разреда оцењује се описном оценом која не
утиче на општи успех ученика.
Владање ученика од шестог до осмог разреда на крају првог и другог полугодишта
се оцењује бројчано и утиче на општи успех.
Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере (укор
директора, укор наставничког већа), а може да се смањи због понашања за које је изречена
васпитна мера (опомена, укор одељењског старешине, укор одељењског већа). Закључна
оцена из владања утврђује се на основу сагледавања личности и понашања ученика у
целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза и изречених
васпитних, односно васпитно-дисциплинских мера, а нарочито на основу односа према:
-школским обавезама;
-другим ученицима;
-запосленима у школи;
-изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери;
-школској имовини, имовини других лице и заштити и очувању животне средине.

Општи успех се утврђује на основу аритметичке средине позитивних закључних
бројчаних оцена из обавезних предмета и обавезних изборних предмета (и оцене из
владања, почев од шестог разреда). Обавезни изборни предмети су руски језик и изабрани
спорт.
Ученик се из наставних предмета оцењује на основу усмене провере, писмене
провере и практичног рада (у складу са програмом за поједине наставне предмете) и на
основу активности (излагања и представљања, учешћа у дискусији, писања есеја,
домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима и сл.).
Усмене провере и писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се
без најаве.
Школа је дужна да најкасније до краја треће недеље у сваком полугодишту објави
распоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута. Распоред се
објављује за свако одељење на огласној табли школе, односно на веб страници школе.
Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се
писмено проверавати најкасније пет дана пре провере. Оцена из писмене провере уписује
се у дневник у року од осам дана од дана провере. Ако након писмене провере више од
половине ученика једног одељења добије недовољну оцену, писмена провера се
поништава за те ученике.
Родитељ има право увида у оцењену писмену проверу.
Бројчаном оценом се изражава степен остварености циљева и стандарда постигнућа
у савладавању школског програма и ангажовање ученика у настави. Критеријуми за
оцењивање прописани су Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању (Сл.гласник РС бр.74/2011).
Ученик и његов родитељ имају право да поднесу приговор на оцену из предмета и
владања у току школске године (рок: 3 дана од саопштења оцене), жалбу на закључну
оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта (рок: 3 дана од добијања ђачке
књижице, односно сведочанства) и жалбу на испит (рок: 24 сата од саопштења оцене).
Родитељи су дужни да сарађују са школом и да прате успех и владање своје деце.
Родитељ је дужан да у року од осам дана правда изостанак ученика и да доставља потпуне
и тачне контакт информације.

