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Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује 

стално праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа 

ученика, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених 

циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана. 

Ученик се оцењује формативно и сумативно.  

Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености 

прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета, 

предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа 

ученика, процена њихове делотворности и јасне и конкретне препоруке за 

даље напредовање. Формативне оцене се по правилу евидентирају у 

педагошкој документацији наставника и најчешће се односе на редовно 

праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у 

раду, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и 

други подаци о ученику битни за праћење. 

Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика. Сумативне оцене 

су бројчане и евидентирају се у дневнику, а могу бити унете и у педагошку 

документацију наставника. Оцена представља објективну и поуздану меру 

напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове 

самосталности у раду. Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по 

добијању, са образложењем. Образложење оцене садржи препоруку које 

активности ученик треба да предузме у даљем раду.  

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту. Ученику који није 

оцењен најмање четири пута у току полугодишта 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. 

 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

− у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим 

ситуацијама; 

− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички 

рaсуђуje; 

− показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и 

ангажовања. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

− у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe; 

− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje; 

− показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

− у довољној мери показује способност употребе информација у новим 

ситуацијама; 

− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

− већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и 

делимично самостално решава поједине проблеме; 

− у довољној мери критички рaсуђуje; 

− показује делимични степен активности и ангажовања. 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

− знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену; 

− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички 

рaсуђуje; 

− показује мањи степен активности и ангажовања. 

Недовољан (1) добија ученик који: 

− знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује 

способност репродукције и примене; 

− не изводи закључке који се заснивају на подацима; 

− критички не рaсуђуje; 

− не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. 

 

Закључна оцена је бројчана и утврђује се на крају првог и другог 

полугодишта, на основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од 



почетка школске године. Закључна оцена не може да буде већа од највеће 

појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом техником провере 

знања. Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом 

утврђивања аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

 

 

Оцењивање ученика који остварују додатну подршку у образовању 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на 

основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и 

поступка оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на 

основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, 

који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз 

прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном 

плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се индивидуални 

образовни план. 

 

Ученици у току школске године могу бити оцењени на следећи начин: 

 

1) усмено - обавља се у току оба полугодишта. Најмање једна оцена у 

полугодишту треба да буде на основу усмене провере постигнућа. Ученици увек 

треба да буду припремљени за усмени одговор. Ученик може бити оцењен 

током сваког дела часа (уводног, главног и завршног) и на свим типовима часа 

(обрада, утврђивање, вежба и систематизација), без претходне најаве. Оцена 

је јавна са образложењем и препоруком за даљи рад. Оцена се бележи у 

педагошку свеску и уноси у дневник. Сваку оцену ученици могу да поправе. 

2) писмено - петнаестоминутне провере се обављају без претходне најаве. 

Оцена са петнаестоминутне провере се не уноси у дневник, већ се евидентира 

у педагошкој свесци наставника. Служи као повратна информација ученику и 

наставнику о постигнућу ученика и узима се у обзир приликом утврђивања 

закључне оцене. Наставник може да на основу 3 такве провере изведе оцену и 

упише у дневник. Писмене провере знања дуже од 15 мунута се уписују у 

дневник и најављују ученицима минимум недељу дана раније. 

3) на основу активности и рада на часу - наставник бележи активности и 

ангажовање на часу, као и учеников однос према раду.  

4) на основу рада на пројекту –вреднује се активност и ангажовање током рада 

на пројекту, знања које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и 



излагање резултата рада. Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што 

подразумева тимски рад ученика. Наставник јасно дефинише и упознаје 

ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада и индивидуалног 

рада у оквиру групе. 

5) на основу реализације домаћих задатака - наставник у поступку оцењивања 

прикупља и бележи реализацију и оперативност у изради домаћих задатака. 

Наставник јасно дефинише и упознаје ученике са елементима за вредновање 

домаћег задатка и реализацију бележи у педагошкој свесци. За три неурађена 

домаћа задатка ученик добија оцену недовољан (1). 

6) практичног рада/вежбе - оцењује се примена учениковог знања, 

самосталност, показане вештине у коришћењу материјала, алата, инструмената 

и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и 

безбедности према себи, другима и околини. 

7) школске свеске - наставник може да оцени свеску ученика на крају 

полугодишта или школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, 

уредност, цртеже, додатне текстове... 

 

 

Наставници биологије, 

Маја Маринков и Маја Вучковић 


