
Kada?
Nastavnici će se međusobno
dogovoriti kada ćeš dobiti
zadatak za ocjenu tijekom
nastave na daljinu. Nećeš ih
dobiti previše odjednom i reći
će ti u kojem roku ga moraš
izvršiti.

Usmeno bi trebao odgovarati samo iz
predmeta koje imaš 4 sata tjedno -
JEDNOM, a kod predmeta koje imaš 3
sata tjedno ukoliko učitelj smatra da je
potrebno. U razrednoj nastavi nema
usmenog ispitivanja. 
 
Pismeni možeš dobiti 
jedino iz kemije, fizike i matematike ako
će tvoji nastavnici smatrati da je
potrebno i da ti ne mogu dati ocjenu
kroz složeni zadatak.
 

 
 
Hoće li biti usmenog i pismenog 
ocjenjivanja?Onaj u kojem ćeš najbolje

moći iskazati svoju
kreativnost i znanje -
projekt, istraživački rad,
portfolio, umna mapa,
esej, plakat....

Što je to složeni zadatak? 

Čemu bilješke u e-
Dnevniku? 
One su jako važne i bit će ih više
nego brojčanih ocjena. Nastavnici će
u obliku bilješki pratiti tvoje
napredovanje. Mi to zove formativno
vrednovanje, a tebi i tvojim
roditeljima će poslužiti da znate
kako stojiš sa svojim učenjem - što
je dobro, a što bi trebalo popraviti. 

Kako ćete mi zaključiti
ocjenu?  

Na temelju ocjena koje si dobio u
redovnoj nastavi u učionici i u
virtualnoj nastavi. Ako će
nastavnik imati nedoumica u svezi
zaključne ocjene može te usmeno
pitati putem videkonferencije.

Hoće li moji roditelji
imati ikakvu ulogu u
mom ocjenjivanju?
Naravno! Tvoji roditelji će biti
produžena ruka učitelja i
ohrabrivat će te da zadatak za
ocjenu napraviš samostalno
kako bi kroz život još bolje znao
cijeniti svoj trud i biti
odgovoran. 

• Uputa o vrednovanju i ocjenjivanju za vrijeme nastave na daljinu - MZOIzvor

Kako? 
Tijekom nastave na
daljinu dobit ćeš barem
DVIJE ocjene iz svakog
predmeta. Jednu iz
aktivnosti, a drugu iz
složenog zadatka koji će
ti nastavnik dati da
napraviš.
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