
Основна школа „Јован Јовановић Змај“
Сремска Каменица

ИЗВЕШТАЈ АКТИВА МАТЕМАТИКЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗ
ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

Актив математике чине:

Александра Чанак

Александра Митровић

Марија Протић

Валентина Павловић

Крајишник Дарко

Дамир Хорватиновић

На  осонову  задатка  добијеног  од  стране  Управе  школе  да  се  направи  критеријум
оцењивања  из  математике  који  ће  важити  за  предмет  математике  Актив  наставника
математике састао се 7.12.2021. у 18:30 и након једногласног договора донели смо следећи
критеријум за оцењивање, а који је и до сада био примењиван од стране свих наставника
актива у вечој мери.

Критеријум о оцењивању је донет на основу:

1.  Образовни  стандарди  за  крај  обавезног  образовања  за  наставни  предмет
математике донет од стране  Министарство просвете Републике Србије - Завод за
вредновање  квалитета  образовања  и  васпитања (који  је  саставни  део  нашег
правилника и овог извештаја).

2. ПРАВИЛНИК о  оцењивању  ученика  у  основном  образовању  и  васпитању ("Sl.
glasnik RS", br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020)) (који је саставни део нашег правилника
и овог извештаја).

Како је договор свих наставника актива математике да се и сада као и надаље користе
збирке  КЛЕТТ  за  све  разреде  од  од  5-ог  до  8-ог,  и  како  су  у  збирци  задаци  у
сагласности  са  образовним стандардима за  крај  обавезног  образовања  за  наставни
предмет математике донет од стране Министарство просвете Републике Србије - Завод
за  вредновање  квалитета  образовања  и  васпитања,  сви  наставници  из  актива
математике су једногласно донели одлуку да се:
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Како  су  у  збирци КЛЕТТ у  свакој  области  задаци  подељени  на  део:  УТВРДИ;
ВЕЖБАЈ; ПРИМЕНИ и ПРОШИРИ за оцену:

1. Два (2) тражи се да ученик зна да решава вечину задатка основног нивоа, а то су
задаци под делом УТВРДИ.

2. За оцену три (3) ученик зна да ради задатке задатке основног нивоа (задаци под
делом УТВРДИ) и неке задатке под делом ВЕЖБАЈ (средњи ниво задатака).

3.  За оцену четири (4) ученик зна да ради задатке задатке основног нивоа (задаци под
делом  УТВРДИ),  задатке  под  делом  ВЕЖБАЈ  (средњи  ниво  задатака)  и  део
задатака под делом ПРИМЕНИ (виши средњи ниво знања)

4. За оцену пет (5) ученик зна да ради задатке задатке основног нивоа (задаци под
делом УТВРДИ),  задатке  под делом ВЕЖБАЈ (средњи ниво задатака),  већи део
задатака  под  делом  ПРИМЕНИ (виши  средњи ниво  знања)  и  неке  задатке  под
делом  ПРОШИРИ  (напредни  и  виши  напредни  ниво  али  не  обавезно  у  неким
случајевима – ови задаци су искључиво да би деца била спремна за напредни ниво
задатака  на  малој  матури  и  зато  задаци  могу  у  појединим  случајевима  се
искористити како би се детету и због једног напредног али доста захтевног задатка
дала оцена пет (5))

Критеријум о оцењивању донет је једногласно од свих чланова актива.
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