REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO
VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
Klasa: 080-01/10-01/64
Urbroj: 437/1-10-1
Zagreb, 30. ožujka 2010.
Na temelju članka 4. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
( „Narodne novine broj 151/2004) i na prijedlog Stručne radne skupine za Hrvatski jezik, ravnatelj
donosi sljedeći

PROTOKOL
za ocjenjivanje ispitne cjeline eseja iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj i višoj razini na Državnoj maturi u
školskoj godini 2009./2010.

I.
Ispite ocjenjuju ocjenjivači obučeni za ovo ocjenjivanje.
Obučeni ocjenjivači dijele se u dvije skupine: u skupinu za ispravljanje uradaka na višoj razini te u
skupinu za ispravljanje uradaka na osnovnoj razini. Unutar razina određuju se skupine ocjenjivača za
ispravljanje uradaka svakoga od dvaju esejskih zadataka.
Svaki ocjenjivač ispravlja skupinu od po 10 učeničkih uradaka.
II.
Ocjenjivači se unutar razina dijele u manje skupine, od 8 do 10 ocjenjivača, čiji rad koordiniraju
voditelji skupina, odnosno ocjenjivači odabrani temeljem praćenja provedenoga u obuci ocjenjivača.
Voditelji skupina prate rad ocjenjivača tako da odabiru najmanje jedan učenički uradak na svakih
trideset ispravljanih uradaka. Ako se uspostavi da je odstupanje veće od dopuštenoga, voditelj
skupine upućuje ocjenjivača u pogrješku i ispravlja ponovno uradak. U tomu se slučaju broj bodova
toga esejskoga uratka smatra konačnim i ne upućuje se u drugi krug ocjenjivanja.

III.
Kada se svi učenički uradci ocijene prvi put, slijedi drugo ocjenjivanje. Učenički uradci čiji se broj
bodova bude razlikovao više od dopuštenoga upućuju se na treće ocjenjivanje. Broj se bodova u
trećemu ocjenjivanju smatra konačnim.
Ako je učenik odgovorio oba zadana esejska zadatka, uratke će ispravljati Stručna radna skupina za
Hrvatski jezik.
IV.
Svi će ocjenjivači svakodnevno biti statistički praćeni kako bi se osigurala pouzdanost u ocjenjivanju.
Rad voditelja skupina nadzire i savjetuje Stručna radna skupina za Hrvatski jezik.
V.
Dr. sc. Sanja Fulgosi i Natalija Ćurković, djelatnice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja nadziru provođenje ovoga protokola.
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