ШКОЛЕ ВЕЋ ЗАКЉУЧУЈУ ОЦЕНЕ: Уместо четири, ђаци само два пута оцењени

Појединим средњошколцима, и три недеље пре распуста, закључене оцене за
полугодиште, које се завршава 18. децембра, и то са само две уместо досадашње четири
Професори у појединим средњих школама већ ђацима закључују оцене, иако су до краја
полугодишта остале још читаве три недеље!
Средњошколци и старији основци у целој Србији од јуче су прешли на онлајн наставу, а
из неких предмета ученицима средњих школа оцене су закључене и са само две оцене
до сада.
Куриру су се обратили родитељи неколико средњошколаца, махом из Архитектонске
техничке школе (АТШ), и једне економске из Београда чијој су деци оцене из по неколико
предмета закључене још протекле недеље, иако наставу имају све до 18. децембра, када
почиње зимски распуст.
- Моје дете је срећом из предмета из ког му је закључена оцена имало једну четворку и
једну петицу и закључна оцена за прво полугодиште му је пет. Али шта да му је
наставник закључио мању оцену, а дете није имало прилику да трећом оценом поправи
ствари - пожалила нам се Марија Р., мајка једног београдског средњошколца.
Директорка АТШ Зорица Ранчић за Курир каже да су до сада предложене свега две
закључне оцене и напомиње да нигде у закону не стоји да се оцена мора закључити у
последњој недељи полугодишта.
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- Притом, оцену не закључује предметни наставник, већ он даје свој предлог, након чега
одељенско веће закључује оцену на основу тог предлога. У сваком случају, ученик има
могућност да до последњег дана полугодишта одговара уколико жели да поправи оцену.
Свакако је и препорука Министарства просвете да ученици који нису задовољни оценом
могу доћи у школу да одговарају. Тако да, и ако појединим ученицима јесу закључене
оцене претходних дана, они их свакако до последњег дана полугодишта могу поправити
ако желе - истакла је Ранчићева.
Навела је и да су оцене раније закључиване на основу четири оцене по предмету, то јест
две по предмету који ученик има једном недељно. Али, Правилник о оцењивању је
измењен још у прошлој школској години због ванредне ситуације изазване
коронавирусом и дозвољено је закључивање оцена у ванредним околностима на основу
броја оцена мањег од четири, односно два.
- У сваком случају, родитељи увек могу слободно да ме питају све што их занима, свима
одговарам и телефонски и мејлом, те сматрам да је некоректно што су се овим поводом
обратили медијима пре него мени - закључила је она.
Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа, изненађен је оваквим
поступањем.
- Не знам одакле некоме идеја да сада закључује оцене. Мора да се допусти сваком
ученику да покаже своје знање. То је нехуман однос према ђаку - казао је он за Курир.

СВА ПРАВИЛА ОНЛАЈН НАСТАВЕ
Све што се не стигне или часови које није могуће организовати током наставе на даљину
пренеће се на друго полугодиште.
Ђаци ће пет дана пре провере знања бити обавештени о томе.
Сви писмени задаци и провере које трају дуже од 15 минута реализују се у школи уз
поштовање свих епидемиолошких мера.
Наставници до данас треба да припреме и листу свих писмених задатака и провера и да
за свако одељење објаве распоред на огласној табли и на интернет страни школе.
Ако због болести ученик није могао на наставу ни онлајн, може бити неоцењен.
Могуће је поправити оцене. Оцењивање на основу усмене провере постигнућа изузетно
може да се обавља у школи, ако је ђак незадовољан предлогом закључне оцене.
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Могу и две оцене
Предметни наставници предлажу закључне оцене на крају полугодишта, а по завршетку
наставе седнице одељенских већа закључују оцене, навели су у Министарству просвете
за Курир и додали:
- Број оцена може бити мањи од четири, односно мањи од два у зависности од недељног
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фонда часова. Ако ученици нису задовољни закљученим оценама, могу да одговарају у
школи уз поштовање мера.
Kurir.rs / Ивана Жигић

3/3

