
03. 04. 2020. Вођење евиденције о напретку ученика у есДневнику 

 
Министарство просвете науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је данас да 

је у циљу подршке наставницима и стручним сарадницима у вођењу евиденција о образовно-

васпитном раду и извештавању родитеља током наставе на даљину, значајно унапређена 

функционалност уноса података у секцију „Активности“, у систему есДневник. 

У саопштењу се истиче да се на овај начин отварају веће могућности за вођење евиденције о напретку 

ученика и формативно праћење. 

У упутству су детаљно и сликовито приказани кораци, које наставници треба да следе у периоду 

наставе на даљину како би ученици били формативно праћени, у складу са упутствима ресорног 

министарства. 

У сврху квалитетног извештавања родитеља о напретку ученика омогућен је и приказ унетих 

активности на порталу moj.esDnevnik, а детаљно упутство преузето је са: 

http://www.mpn.gov.rs/uputstvo-za-unosenje-aktivnosti-u-svrhu-formativnog-

ocenjivanja/ 

 

УПУТСТВО ЗА УНОШЕЊЕ АКТИВНОСТИ  

У СВРХУ ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА 

 
 

1. ОБАВЕЗА ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА 

Ово упутство за уношење активности у есДневник систем је урађено у складу са упутством 

Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије о обавезном формативном 

оцењивању ученика за време ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19. 

Како би наставницима олакшали вођење евиденција о напретку ученика кроз функционалност 

,,Активности” у систему есДневник, надоградњом система од верзије 1.40.6 омогућено је да измену и 

брисање активности могу да ураде само они наставници који су уписали активност. Додатно, испод 

датума активности додата је и информација о имену наставника који је унео активност. 

Такође, у сврху квалитетног извештавања родитеља о напретку ученика омогућен је и приказ унетих 

активности на порталу moj.esDnevnik. 

http://www.mpn.gov.rs/uputstvo-za-unosenje-aktivnosti-u-svrhu-formativnog-ocenjivanja/
http://www.mpn.gov.rs/uputstvo-za-unosenje-aktivnosti-u-svrhu-formativnog-ocenjivanja/


2. УНОС АКТИВНОСТИ 

Активност може да унесе предметни наставник у делу система именик > таб оцене > додај активност 

 

Кликом на дугме додај активност отвара се прозор где се бира датум, једна од три понуђене активности 

(смајлија), док се под ,,Белешка” уписује формативна оцена. Формативне оцене и активности 

(смајлији) требају да буду усклађене. 

 

Све унете активности са уписаним белешкама су видљиве и у именику на табу оцене. 

 

 

 



 

 

ВАЖНО: У сврху генерисања извештаја и за лакше формирање сумативних оцена крајем школске 

године, сем у именику, активности су видљиве и у извештајима „Оцене и активности за ученике“  и 

„Оцене свих ученика“, као на сликама испод. 

 

Извештај ,,Оцене и активности за ученике” 

 

 

 

 



Извештај ,,Оцене свих ученика” 

 

  

3. ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ НА ПОРТАЛУ ЗА РОДИТЕЉЕ 

Унете активности и формативне оцене видљиве су родитељима на порталу moj.esDnevnik на 

временској линији и у делу „активности“. 

 

ВАЖНО: Унете активности се приказују одмах по уносу, односно нема задршке од 48 сати као код 

обичних оцена. 

 


