
KOLSKA I PEDAGO KA 
DOKUMENTACIJA 

        PRA EWE NAPREDOVAWA I  
            OCEWIVAWE U ENIKA
     
   



Први кораци: 

• Унапређивање постојеће 
документације према новим 
захтевима; 

• Технике самовредновања као 
инструмент развоја, 

• Уобличавање нових база података, 
нових сегмената педагошке 
документације и личне евиденције 
наставника... 

• Познавање законске регулативе; 

 



Прожимања: 

PEDAGO KA 
DOKUMENTACIJA 

KOLSKA 
 DOKUMENTACIJA 

EVIDENCIJE 



КОЈЕ ПРАВИЛНИКЕ КОРИСТИМО? 

• Правилник о стручно-педагошком надзору, 

“Службени гласник РС”, бр. 34/2012, чл. 6 и 

• Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању, “Службени гласник 

РС” бр. 74/2011, чл. 21 

 

• Правилник о стандардима квалитета рада 

образовно-васпитних установа, “Службени 

гласник РС”, 7/2011 и 

• Правилник о вредновању квалитета рада 

образовно-васпитних установа, “Службени 

гласник РС”, 9/2011 

 

 

 

 

 

 



Школска документација: 

• Школски програм; 

• Развојни план установе; 

• Годишњи план рада са глобалним 
плановима рада наставника; 

• Извештај о реализацији годишњег плана, 
односно о раду установе; 

• Извештај о самовредновању; 

• План за унапређење квалитета рада 
установе; 

• Индивидуални образовни планови; 

• Друга документа од значаја за праћење 
квалитета рада установе 



• Статут школе 

• Летопис школе 

• Правилници и пословници 

• Протоколи и обрасци за извештавање родитеља 
или сарадњу са медијима 

• Веб сајт школе 

• Школски лист 

• Персонални досијеи 

• Књига обавештења 

• Књига дежурства 

• Књиге сугестија и утисака (ако постоје)... 
• Распоред часова обавезне наставе и 

ваннаставних активности 

• Распоред писмених провера знања 

• Распоред стручног усавршавања у установи 

• Дипломе, захвалнице,  плакете, награде школе.... 

 



ЕВИДЕНЦИЈЕ 

• Дневник рада/Књига евиденције о 

образовно-васпитном раду; 

• Матична књига; 

• Дневник ученичке евиденције 

(Партнер у учењу, за разредне 

старешине, електронска форма)... 

 



ЗАПИСНИЦИ: 

• родитељских састанака у 

дневницима 

• одељењских заједница и 

 одељењског старешине у дневнику 

• одељењских већа у дневницима 



ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

• план рада и припрема наставника, 

• школски писмени задатак, 

• писмена провера знања, 

• документација о праћењу 

напредовања и развоја деце. 

 



Праћење напредовања и развоја 

ученика 

 (део педагошке документације): 

• лични подаци о ученику и његовим 
индивидуалним својствима која су од 
значаја за постигнуће, 

• подаци о провери постигнућа, 

• подаци о ангажовању ученика и 
напредовању 

• дате препоруке 

• подаци о понашању ученика и  

• други подаци од значаја  за рад са учеником 
и његово напредовање. 



УЧЕНИЧКИ ПОРТФОЛИО 

• креирана збирка радова која пружа слику 

онога што ученик зна и може да уради, али 

и коментара, запажања и сугестија 

наставника.  

• Оцењивање путем портфолија развија 

партнерски однос са учеником, подстиче 

самопоуздање и мотивацију ученика за 

учење, а наставник је у могућности да 

ученике учи како да постављају себи 

циљеве учења и развијају критичко 

мишљење. 

 



• Формативно оцењивање - редовно проверавање 
постигнућа и праћење владања ученика у току 
савладавања школског програма, садржи повратну 
информацију и препоруке за даље напредовање и, по 
правилу, евидентира се у педагошкој документацији 
наставника.  

•  Сумативно оцењивање - вредновање постигнућа 
ученика на крају програмске целине или за 
класификациони период из предмета са и без модула и 
владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, 
по правилу, бројчане и уносе се у прописану 
евиденцију о образовно-васпитном раду (дневник).  

•  Дијагностичко оцењивање - на почетку школске године 
наставник процењује претходна постигнућа ученика у 
оквиру одређене области; резултат иницијалног 
процењивања не оцењује се и служи за планирање 
рада наставника и даље праћење напредовања 
ученика. 

(чл. 3, став 4 и 5; чл. 10) 

 
 



ОПИСНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• Описном оценом изражава се: 

• 1) оствареност циљева, општих и 
посебних, односно прилагођених 
стандарда постигнућа у току 
савладавања школског програма; 

• 2) ангажовање ученика у настави; 

• 3) напредовање у односу на 
претходни период; 

• 4) препорука за даље напредовање 
ученика. 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• Бројчаном оценом изражава се: 

• 1) степен остварености циљева, 

општих и посебних, односно 

прилагођених стандарда 

постигнућа у току савладавања 

школског програма; 

• 2) ангажовање ученика у настави. 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

Ученик који остварује веома значајан 
напредак у савладавању школског 
програма и у достизању захтева који 
су утврђени на основном и средњем 
нивоу посебних стандарда 
постигнућа, као и већину захтева са 
напредног нивоа посебних стандарда 
постигнућа, односно захтева који су 
одређени индивидуалним 
образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, уз веома 
висок степен ангажовања, добија 
оцену одличан (5). 
 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• ученик који остварује значајан напредак 
у савладавању школског програма и у 
достизању захтева који су утврђени на 
основном и средњем нивоу посебних 
стандарда постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа посебних 
стандарда постигнућа, односно захтева 
који су одређени индивидуалним 
образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, уз висок 
степен ангажовања, добија оцену врло 
добар (4); 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• ученик који остварује напредак у 

савладавању школског програма и у 

достизању захтева који су утврђени на 

основном и већи део на средњем нивоу 

посебних стандарда постигнућа, 

односно захтева који су одређени 

индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, 

уз ангажовање ученика и помоћ 

наставника, добија оцену добар (3); 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• ученик који остварује минималан 

напредак у савладавању школског 

програма и у достизању захтева који су 

утврђени у већем делу основног нивоа 

постигнућа, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним 

планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, уз значајну помоћ 

наставника и ангажовање ученика, 

добија оцену довољан (2); 



БРОЈЧАНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

• ученик који, ни уз помоћ наставника, не 

остварује минималан напредак у 

савладавању школског програма и у 

достизању захтева који су утврђени на 

основном нивоу постигнућа, добија 

оцену недовољан (1). 



ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ 

ИМА ИОП 

• Ученику који стиче образовање и васпитање 
по индивидуалном образовном плану, а не 
достиже захтеве по прилагођеним 
стандардима постигнућа ревидира се 
индивидуални образовни план. 

 

• 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 остварености циљева и 
стандарда постигнућа у току савладавања 
индивидуалног образовног плана. 

(чл. 7, став 1) 



Писмени задаци и контролне 

вежбе 

• Члан 12. 

Распоред писмених задатака и писмених 

провера дужих од 15 минута уписује се у 

дневник и објављује се за свако одељење на 

огласној табли школе, односно на веб 

страници школе најкасније до краја треће 

наставне недеље у сваком полугодишту. 

Распоредом из става 1. овог члана може да се 

планира највише једна провера у дану, а две у 

наставној недељи. 

Распоред из става 1. овог члана и промене 

распореда утврђује директор на предлог 

одељењског већа. 

 



Провера знања 

• Члан 13. 

Провера постигнућа ученика 

обавља се на сваком часу. 

Усмене провере и писмене 

провере постигнућа у трајању до 

15 минута обављају се без најаве. 

 



ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 

• Ученику који нема најмање четири 

оцене у току полугодишта, не може да 

се утврди закључна оцена. 

•  Закључна оцена за успех из 

предмета не може бити већа од 

највеће периодичне оцене добијене 

било којом техником провере знања 

нити мања од аритметичке средине 

свих оцена. 
 



Унапређивање оцењивања 

• У глобалном и оперативном плану 

планирати методе и технике 

оцењивања према новом правилнику; 

• Педагошка документација – 

инструменти за праћење ученичких 

постигнућа; 

• Ученички портфолио; 

• Извештај о напредовању (форматирати 

на нивоу већа или установе), не само за 

установу и стручно веће, већ и за 

родитеље 



ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: ____________________________________       РАЗРЕД: ___________________    ОДЕЉЕЊЕ: 

______________ 

ОСОБИНЕ НА КОЈЕ СЕ УЧЕНИК ОСЛАЊА (ЈАКЕ СТРАНЕ) ОСОБИНЕ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕЂИВАТИ 

(СЛАБЕ СТРАНЕ) 

П О С Т И  Г Н У Ћ А 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ 

ОСТВАРЕНОСТ 

СТАНДАРДА НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР 
О С Н 

АНГАЖОВАЊЕ НА ЧАСУ 

УСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

ДОМАЋИ ЗАДАЦИ 

ГРУПНИ РАД 

МИШЉЕЊЕ О НАПРЕДОВАЊУ ПРЕПОРУКА ПРЕПОРУКА 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА 

___________________________________________ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ПИСМЕНА 

ПРОВЕРА 

УСМЕНА 

ПРОВЕРА 

ОСТВАРЕ

НОСТ 

СТАНДАР

ДА 

ОДНОС 

ПРЕМА 

РАДУ 

ГРУПНИ 

РАД 

ДОМАЋИ 

ЗАДАЦИ 

ПОНАША

ЊЕ 

ПРЕПОРУ

КЕ 

ЗАКЉУЧ

НА 

ОЦЕНА 

О С Н I II 

НАПОМЕНЕ 



На који начин и шта је крајњи 

циљ: 

• Стручни већа на нивоу разреда – млађи 

разреди и стручни већа за област 

предмета- старији разреди, на основу 

правилника о оцењивању и образовних 

стандарда постигнућа праве 

критеријуме о оценама  за теме/области 

у оквиру предмета и класификационих 

периода за које планирају проверу 

ученичких постигнућа.. Нпр. Планирано 

је 9 часова обраде из музичког до првог 

тромесесечја.. 



 

• Стручна већа  ће тромесечно израдити 

критеријуме који ће се користити за 

уједначено оцењивање. 

• Циљ је да се за сваки разред и предмет 

ураде критеријуми. 

• На тај начин настављамо започети рад 

на увођењу образовних стандарда 

постигнућа у наставни процес. 

• Уједначено оцењивање  као крајњи 

исход  образовних стандарда 

постигнућа. 


