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Ђукановић Владимир 

ОЦЕЊИВАЊЕ ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Непознавање закона шкоди, тј. не оправдава. 
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Шта закон каже, Правилник о оцењивању усвојен 2011. године 

Пођимо прво од разлога учешћа оцене из владања у укупном успеху ученика, тј. просечној 

оцени на основу које се одређује успех ученика. Запитајмо се зашто је законодавац увео ову 

одредбу. 

Одговор је једноставан. Наставници су преко синдиката тражили да се уведе још фактора 

који ће утицати на владање, које се погоршало. Законодавац је испунио захтеве наставника за 

ученике старијег узраста, ученике од шестог до осмог разреда. 

Примена ове одредбе у пракси је дала следећи резултат: просечна оцена из владања 

ученика, оцена коју су дали наставници, је била у опсегу од 4,90 до 5,00. Из овог се лако изведе 

закључак да су наставници лагали, жалили су се на лоше понашање ученика а онда га сами 

оценили чистом петицом. 

Наравно и за ово је постојало разумно објашњење од стране наставника. Рекли су да нису 

дефинисана критеријуми за оцењивање и да се само за теже прекршаје ученик може оценити 

нижим оценама од петице и да је поступак оцењивања компликован и нејасан. 

Како је било пре 2011 године, нисам анализирао. Поненуте године на снагу је ступио 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ, који садржи и део 

ОЦЕЊИВАЊЕ ВЛАДАЊА. 

Успут поменимо једну једноставну дефиницију оцењивања: 

Оцењивање или евалуација (фр. évaluation) је процењивање неке вредности или појаве по 

неком утврђеном критеријуму или стандарду.  
Владање сврстајмо у појаву, па је јасно да је за формирање оцене потребно време током 

којег ће оцењивач посматрати појаву и на основу критеријума утврдити оцену. Погледајмо које 

време посматрања предвиђа правилник, кога је одредио за оцењивача и постоје ли креитеријуми за 

оцењивање. 

(Правилник 2011) 

Оцењивање владања ученика Члан 15  
(сувишно изостављено) 

Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се 

описно у току полугодишта. 

Закључна оцена из владања из става 3. овог члана јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро 

(4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1), и утиче на општи успех ученика. 

(сувишно изостављено) 

 

Закључна оцена из владања Члан 17 
Закључна оцена из владања из члана 15. став 4. овог правилника, утврђује се 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 и њихових ефеката, а нарочито на основу односа према: 

1) школским обавезама; 

2) другим ученицима; 

3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад; 

4) изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери; 

5) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или 

поједини облици образовно-васпитног рада (у даљем тексту: школска имовина и имовина других) 

и заштити и очувању животне средине. 

Критеријуми за оцењивање владања одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

 

Овим члановима није јасно одређен период посматрања, али се јасно види да су уведене две 

врсте оцена описна и закључна. Описно се оцењује током полугодишта, а о периоду за закључну 

оцену се ништа не каже. Оцењивач за описне и закључне оцене се нигде не помиње. 

Погледајмо шта је са критеријумима оцењивања. Они су у начелу јасно дефинисани у члану 

17, а детаљно разрађени у табели, која је саставни део правилника.  
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Како тумачити ову табелу. У врстама 

су наведене области које се оцењују а у 

колонама критеријуми за оцене 1, 2, 3 4, 5. 

Шта треба да испуни ученик, да био оцењен 

оценом 5. 

Када ово погледамо морамо да се 

запитамо колико ученика, којима смо ми 

дали петицу из владања, се уклапа у ово. 

 Сваки ученик оцењен петицом нема 

разлога да размишља о промени свог 

понашања и ако има поверења у своје 

наставнике може да настави са својим 

понашањем, сигуран да због понашања неће 

имати проблема у животу и раду. 

Мени ово личи на учитеља пливања 

који зна да ученици нису савладали пливање 

али их лажно, на крају курса, тапше по 

рамену и каже им: ви сте одлично савладали  

пливање. А они верујући учитељу, након 

курса,  покушају да препливају Дрину. 

Шта је са родитељима, погледају 

књижицу виде петицу из владања и закључе 

да нема потребе да се баве понашањем 

детета, јер је оно идеално, јер смо им ми 

рекли да њихово дете има одлично владање. 

Када виде тројку из владања, део њих 

би сигурно предузео нешто у циљу 

побољшања владања своје деце. 

На овај начин смо оштетили децу 

чији родитењи имају поверење у наставнике 

и школу. 
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Ако се посматрањем ученик уклопи у закључке приказане у табели горе, како њега оценити.  

Законодавац каже закључна оцена је најмања оцена по областима које су оцењиване. Дакле овај 

ученик се оцењује оценом 1. 

Овај пример је изабран да покаже колико наша данашња пракса одступа од закона. Ми би на 

седници одељенског већа размишљали на овај начин: ученик нема изречене васпитне или васпитно 

дисциплинске мере, према томе закључимо му петицу. 

Ово је једна од највећих заблуда у оцењивању владања. Корен ове заблуде је у  непоштовању 

дефиниције оцењивња. 

 Ми се држимо става да сви ученици на почетку школске године имају петицу из владања, а да 

им се након изречене васпитне или васапитнодисциплинске мере оцена смањује на четворку, па на 

тројку и тако даље. 

Приказ јасно каже да нема претпостављене оцене. Оцена се утврђује посматрањем и 

процењивањем владања ученика. А ова оцена се смањује ако су изречене васпитне или васпитно 

дисциплинске мере. Наведено се помиње у члану 15. 

 Овај члан често збуњује. Све је јасно ако се држите здравог разума, да би сте вршили 

смањивање цигле морате имати циглу. Исто је са оценом владања, прво је морате формирати, а тек 

након тога је можете смањивати. 

Оцењивање владања ученика Члан 15 
(сувишно изостављено) 

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због 

понашања за које је изречена васпитна мера. 

Оцена из владања поправља се на предлог одељенског старешине најкасније на крају класификационог 

периода, односно полугодишта када ученик: 

1) показује позитивне промене у свом понашању; 

2) прихвата одговорност за своје поступке и коригује своје понашање након указивања на 

непримерено понашање, након изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере; 

3) коригује своје понашање кроз појачани васпитни рад. 
(сувишно изостављено) 
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Шта је промењено у Правилнику о оцењивању усвојеном 2013. године 

Можемо да закључимо да је правилник из 2011. године нејасан по питању дефинисања периода 

оцењивања и оцењивача. Законодавац се потрудио да ово исправи па је 2013. године донет нов 

правилник. Погледајмо за ову тему значајне чланове овог правилника. 

(Правилник 2013) 
Оцењивање владања ученика 

Члан 15. 

Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта. 

Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се 

описно у току и на крају полугодишта.  

Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана јесте: примерно, врло добро, добро, 

задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика. 

Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се 

описно у току полугодишта. 

Оцена из владања из става 4. 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 

свака од наведених оцена утиче на општи успех ученика. 
Владање одраслих не оцењује се. 

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини. 

На оцену из владања не утичу оцене из предмета.  

Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи 

због понашања за које је изречена васпитна мера. 

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

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. 

 

Закључна оцена из владања 

Члан 17. 

Закључну оцену из владања, на предлог одељенског старешине, утврђује одељенско веће. 
Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања 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), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а 

нарочито на основу односа према: 

1) школским обавезама; 

2) другим ученицима; 

3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад; 

4) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или 

поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.  

Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, приликом утврђивања 

закључне оцене из владања и њихови ефекати се узимају у обзир. 

 

Сада је јасно да се ученик оцењује бројчано, на крају првог и другог полугодишта и да ту оцену 

утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине. Сада су дефинисани сви потребни елементи 

за бројчано оцењивање владања ученика: 

1. Оцењивач: чланови одељенског већа, разредни старешина 

2. Период посматрања понашања ученика:  полугодиште (прво и друго) 

3. Критеријуми оцењивања: Однос према:1) школским обавезама; 2) другим ученицима; 3) 

запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад; 4) школској 

имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици 

образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине. 
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Приметимо да је у члану 17. правилника донетог 2013. године изостављен став, да се закључна 

оцена из владања утврђује на основу односа ученика према: 

4) изреченој васпитној или васпитно-дисциплинској мери; 

Ово значи да би из члана 17 могли да формирамо табелу са прецизнијим критеријумима, која се 

добија када се из претходне избрише врста: Однос према изреченој васпитној или васпитно-

дисциплинској мери. Дакле та табела има следећи изглед. 
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Уз права следују и обавезе, прописује ли закон обавезе ученика 

Задњих година се доста ради на пропагнди и примени права деце и права ученика. Школе стално 

раде на томе и стање се поправља по том питању. Међутим, запоставили смо обавезе ученика. Права и 

обавезе увек морају да иду заједно. У супротном позитивне намере се претварају у штетну појаву. 

Занимљиво је погледати шта закон подразумева под обавезама ученика. Јер се прва врста у 

критеријумима односи на обавезе ученика. Испод је наведен, 

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Обавезе ученика  

Члан 112  

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.  

Ученик има обавезу да:  

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;  
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, 

прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;  

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика помоћи;  

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  
8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.  

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак 

ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

 

Упоредите тачку 7 и слику испод. Слика испод је наша свакодневица, а тачка 7 (и 5) је мртво 

слово на папиру. Колико ученика зна да ова врста понашања учествује у формирању оцене владања? Да 

ли би се ово поновило у нашој школи да је овом ученику закључена двојка из владања? Мислим да је у 

овом случају далеко ефикасније, због тачке 7 оценити ученика двојком из владања, него га натерати да 

почисти за собом. У овом другом случају сте прекршили права ученика. 
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Како ускладити закон и праксу оцењивању владања 
Сви се ми запитамо, зашто било шта мењати када и ово функционише. Ако малу аналитичније 

посматрамо и уочимо тренд владања ученика, лако приметимо да да се оно из године у годину 

погоршава. Ако постојећи тренд примените на период од наредних десет година, и замислите како ће 

тада изгледати школа, по мени, добију се поразни резултати. Нарочито у делу образовног ефекта 

наставе коју изводимо. Недисциплина на часовима скраћује време посвећено наставним темама, па се 

самим тим и количина наученог на часу смањује. На то указује и све већи број родитеља који о свом 

трошку организују ваншколску наставу за своју децу. 

Увођење и примена савремених метода у наставу захтева и виши квалитет владања ученика. 

Традиционална настава је погоднија за одржавање радне атмосфере на часу. Због наведеног сматрам да 

је без промене владања, немогуће увести савремене методе наставе. 

Сматрам да би доследна примена правлиника довела до позитивне промене владања ученика. 

Захтев родитеља и жеља ученика за високом оценом из владања би значајно утицали на понашање 

ученика. Наравно то је могуће само ако су захтеви ускладе са висином оцене. Сигуран сам да помињани 

правилник успоставља добру везу између захтева и висине оцене. 

Ако се оцењивање владања у потпуности као до сада пребаци само на разредног старешину, 

неће бити никаквог помака. Сматрам да сви наставници треба да учествују у формирању оцене 
владања. Ово се може извести а да додатно не оптеретимо наставнике са попуњавањем разних 

образаца, чега већ сада има превише. 

Предлог промена поступка оцењивања владања 

Предлог се ослања на већ постојећу ДИСЦИПЛИНСКУ СВЕСКУ, чије се увођење и примена 

показала корисним. Свеска би претрпела следеће измене: сваком ученику би биле додељене по две 

стране свеске, дакле свеска би садржала око 30 листова. Тај лист би поред места за уписивање имена 

ученика садржао још два поља. Једно поље би био простор за уписивање примедби на понашање 

ученика, чиме би се у потпуности задржала досадашња намена дисциплинске свеске. Друго поље би 

садржало табелу у коју би сваки наставник унео оцену владања ученика, на крају првог и другог 

полугодишта. Додатна обавеза наставника би била да ученике оцени јавно уз образложење оцене. При 

образложењу наставник би користио табелу са критеријумима. 

Разредни старешина би израчунавао средњу оцену и њу предлагао одељенском већу, као оцену 

владања ученика. Критеријуми би били исти као и за оцену знања. На пример просечна оцена 4,5 и 

више би значила закључивање петице. У посебним случајевима, уз образложење разредног старешине, 

веће може доносити одлуке које би одступиле од овог принципа. 

Шта се добија на овај начин? Прво сада су сва уписивања једног ученика сабрана на једно место 

и јасно се види колико их има, на истом листу се налазе и оцене шеснаест наставника. Са овим је лако 

било коме образложити зашто је ученик оцењен датом оценом из владања. 

Овај систем просечне оцене је веома толерантан у случајевима да мали број наставника оцени 

неког ученика слабијом оценом. Ученик седмог и осмог разреда изучава шеснаест предмета, тј. среће се 

са шеснаест наставника. Израчунајно просечну оцену за случај да су четири наставника оценила 

ученика са оценом 3 а осталих дванаест са оценом 5. За просечну оцену би добили 4,5 па би закључна 

оцена била 5.  Дакле, ако се максимални збир оцена  (80) смањи за 8 и мање, закључна оцена би и даље 

остала 5. 

Али ако свих шеснаест наставника оцени неког ученика са оценом 3, њему би била закључена 

оцена 3. Сигуран сам, да се у овом случају нико не би смео да супростави оцени шеснаест наставника. 

Посебно сада када родитељи имају право да бирају школу коју ће похађати њихово дете. 

На овај начин се иза разредног старешина стоје сви наставници, њему се олакшава да буде 

објективан, а пред ученике ставља снажан аргумент да морају мењати понашање, ако желе већу оцену 

из владања. 

Притисак родитеља у великој мери може да се умањи информисањем родитеља. Верујем да ће 

велики део родитеља схватити да ове мере нису уперене против ученика, већ да је њихов крајњи 

резултат позитиван по ученике. 

Наравно ако се прихвати овај предлог, пре његове примене би требало детаљно обавестити 

ученике о критеријумима и начину оцењивања владања. 

На следећој страни је дат предлог изгледа једног листа дисциплинске свеске. 
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