
TJEDAN PONAVLJANJA I PLANIRANJA 

Sukladno uputama ministrice zadatci u tjednu ponavljanja i planiranja su sljedeći: 

• Aktivnost učenika se usmjerava na ponavljanje i rješavanje eventualnih zaostataka.  

Nema obrade novih nastavnih sadržaja. Predmetni učitelj daje upute o ponavljanju bitnih dijelova nastavnog 

sadržaja koji se obrađivao protekla tri tjedna.  

PRIJEDLOG: 

Količinu gradiva koju učenici trebaju ponoviti predmetni učitelj ravnomjerno raspoređuje po ovotjednim 

nastavnim satima svog nastavnog predmeta. Tako uravnotežujemo opterećenje učenika, a učenicima koji 

trebaju riješiti zaostatke dajemo priliku da se lakše snađu u svemu i uspješno riješe traženo. 

 

• Analizira se aktivnost učenika tijekom proteklih triju tjedana, a informacije se daju učenicima i pišu/izlažu na 

sjednici RV-a 

Sjednice RV-a 

Sjednice RV održat će se u četvrtak 9.4.2020. poslijepodne. Što je potrebno pripremiti/napisati za sjednicu 

RV?  

S obzirom na to da razrednik ne posjeduje potpune informacije o aktivnosti/neaktivnosti pojedinog učenika u 

nastavi, svaki predmetni učitelj će napisati kratku informaciju o tome je li aktivnost učenika zadovoljavajuća 

ili je treba unaprijediti. Svoja zapažanja ćete napisati u virtualnoj zbornici kao ODGOVOR (REPLY) na objavu 

stručne službe. Tako će informacije o radu i aktivnosti učenika pojedinog razrednog odjela biti sažete na 

jednom mjestu. Rok je do četvrtka 9.4.2020. do 12:00 sati.  

 

Učenike dijelite u tri kategorije:  

1. učenici koji su aktivni i ispunjavaju sve ili gotovo sve zadatke; 

2. učenici koji povremeno sudjeluju i povremeno ispunjavaju zadatke; 

3. učenici koji ne sudjeluju i trebaju riješiti sve ili gotovo sve zaostatke. 

 

Kako bi pojednostavili traženo u 2. i 3. kategoriji potrebno je navesti imena i prezimena učenika, a pod 1. 

samo ukupan broj učenika (dakle, tu nije potrebno napisati ime i prezime učenika). 

 

Pod OSTALA ZAPAŽANJA (opcionalno) možete navesti npr. neprimjereno ponašanje učenika (opisati 

ponašanje), prijedlog za pedagošku mjeru, posebnu pohvalu za nekoga,… 

Nakon što se skupe sve informacije održat će se sjednice RV-a i to prema sljedećem rasporedu: 

5. razred i PRO – četvrtak u 13:00 sati; 

6. razred – četvrtak u 13:30 sati: 

7. razred – četvrtak u 14:00 sati; 

8. razred – četvrtak u 14:30 sati. 

 

U navedeno vrijeme članovi RV-a trebaju biti na Yammer-u (u virtualnoj zbornici) i pratiti upute ravnatelja. 

 

Povratna informacija učenicima 

Učenicima, također, dajete povratne informacije, ali u grupi svog nastavnog predmeta, u virtualnoj učionici ili 

putem privatne poruke (ako nije za svačije oči).  

 

Učitelji razredne nastave će navedenu analizu napisati u grupi Razredna nastava I. OŠ Vrbovec, zaključno do 

srijede (8. travnja 2020. godine) do 12:00 sati.  

 

• Kontaktiraju se roditelji učenika koji ne sudjeluju u nastavi na daljinu. 

Ako dosad nisu učinili, razrednici trebaju kontaktirati roditelje učenika koji nisu bili aktivni kako bi se utvrdio 

razlog nesudjelovanja i pronašlo rješenje za poboljšanje. 



 

• U e-dnevnik se upisuju nastavni sati u skladu sa školskim rasporedom. 

Teme nastavnih sati su ponavljanje i davanje povratnih informacija učenicima. 

 

• Proučavaju se Upute za vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju. 

 

• PRIJEDLOG: 

Svi učitelji trebaju napisati svoja zapažanja o nastavi na daljinu tijekom proteklih triju tjedana vodeći se 

sljedećim pitanjima: 

1) Što je bilo dobro u nastavi na daljinu? 

2) Kakve ste poteškoće u radu imali (kao predmetni učitelj i kao razrednik)? Tu se ne misli se na tehničke 

poteškoće. 

3) Što predlažete za unapređenje svog rada? 

Svoja zapažanja poslati na e-mail: prvaosvrbovec@gmail.com  do četvrtka 9. travnja 2020. godine do 15:00 
sati. 
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