Питање:

Да ли се утврђује општи успех за ученика средње школе који
има закључну оцену недовољан (1) или је неоцењен?
Шта се подразумева под општи успех “недовољан”?

Одговор:
Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 88/2017, даље: Закон) одредбама чл. 75. прописује начин утврђивања
општег успеха ученик.
Према наведеном чл. Закона (ст. 6.) општи успех ученика средњег
образовања и васпитања утврђује се на крају првог и другог полугодишта на
основу аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из
предмета и оцене из владања и исказује се као: одличан, врло добар, добар,
довољан и недовољан.
Ученик није са успехом завршио разред уколико има више од две
недовољне оцене, осим оцене из владања или није положио поправни испит.
Према чл. 72. ст. 10. Закона оцена недеовољан (1) није прелазна оцена.
Општи успех ученика средњег образовања и васпитања уређује се Законом
о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/2013 и
101/2017) чл. 52.
Наведни члан прописује да се општи успех ученика утврђује на крају првог и
другог полугодишта на основу аритметичке средине прелазних закључних
бројчаних оцена из предмета и оцене из владања, и то:
- одличан успех - ако има средњу оцену најмање 4,50;
- врло добар успех - ако има средњу оцену од 3,50 закључно са 4,49;
- добар успех - ако има средњу оцену од 2,50 закључно са 3,49;
- довољан успех - ако има средњу оцену до 2,49.
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању ("Сл.
гласник РС", бр. 82/2015), одредбама чл. 23. уређује, између осталог, да се општи
успех не утврђује ученику који има недовољну оцену из предмета или је неоцењен
из предмета до окончања поступка оцењивања, као ни у случају када је неоцењен
из предмета који се оцењује описном оценом.
Сходно наведеном, може се констатовати да, за ученика средње
школе, који има више од две недовољне оцене, осим оцене из владања, који
није положио поправни испит, или је неоцењен из предмета, односно
предмета који се оцењује описном оценом, општи успех се не утврђује.
Такав ученик није са успехом завршио разред.
У прописану евиденцију, коју води школа, матичну књигу и књигу евиденције
о образовно-васпитном раду, за таквог ученика, у поље „општи успех“, уписују се
речи „недовољан“ што у наведеној ситуацији значи, да ученик није са успехом
завршио разред.
Фебруар, 2018. год.
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