ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJI ŠOLI
ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR Šolsko leto 2016/17
Pravila o ocenjevanju znanja na SPSŠ temeljijo na Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
(Uradni list RS, št. 60/10).

JAVNOST OCENJEVANJA:
Učitelj ob začetku pouka dijake seznani z:
 učnimi cilji in vsebino minimalnih standardov znanja za doseženo pozitivno oceno,
 oblikami in načini ocenjevanja (pisno, ustno, seminarska naloga…),
 datumom pisnega ocenjevanja v začetku vsakega ocenjevalnega obdobja,
 mejami za ocene in točkovnikom (točkovna vrednost posameznih nalog, ki mora biti
zapisana na vsakem pisnem izdelku) ter kriteriji za ocenjevanje,
 dovoljenimi pripomočki.
Učitelj obvesti dijake o pridobljeni oceni javno pri pouku in pridobljeno oceno sproti
dokumentira v ustrezno šolsko dokumentacijo.
PREVERJANJE ZNANJA:
Preverjanje znanja pred pisno nalogo je obvezno in se ne ocenjuje. Znanje se lahko preverja
pisno, ustno …).
OCENJEVANJE ZNANJA:
 Znanje se ocenjuje s številčnimi ocenami ( nzd(1), zd(2), db (3), pdb(4), odl(5) in
opisnimi ocenami »opravil« / »ni opravil«).









Če dijak ni pridobil nobene ocene v ocenjevalnem obdobju, je neocenjen
Če ima dijak eno ali več negativnih ocen v ocenjevalnem obdobju, je negativen
Dijak je lahko negativen ali neocenjen tudi če ima pozitivne in negativne ocene v
ocenjevalnem obdobju, odvisno od določil v katalogu znanja za predmet/modul
Če dijak ni dosegel obvezne prisotnosti pri pouku, je lahko neocenjen; in sicer:
o teoretični pouk 80 %
o praktični pouk 90%
o športna vzgoja 80%.
Če je dijak iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri športni vzgoji, se ob
koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja pri tem predmetu ne oceni, kar se ugotovi z
besedo oproščen.
Če je dijak ob koncu ocenjevalnega obdobja pri predmetu/modulu neuspešen, se z učiteljem
takoj v začetku naslednjega ocenjevalnega obdobja dogovorita za DATUM PONOVNEGA
OCENJEVANJA; če dijak ob napovedanem datumu ne opravi svoje obveznosti, ga lahko
učitelj naslednjič oceni nenapovedano.

ROKI ZA OCENJEVANJE:
 Največ 3 pisni izdelki na teden, 1 pisni izdelek na dan (TODA: dijaki na svojo željo lahko
pišejo pisno nalogo kot 4. ali 5. v tednu),
 14 dni pred ocenjevalno konferenco dijaki NE pišejo pisnih izdelkov, razen v primeru
PONOVNEGA OCENJEVANJA zaradi ½ ali več negativnih ocen pri prvem ocenjevanju,
 Dijak mora biti ocenjen najmanj dvakrat v vsakem ocenjevalnem obdobju
 Dijak mora biti ocenjen USTNO najmanj enkrat v šolskem letu
 Ustne ocene se vpišejo v redovalnico takoj, pisne ocene pa najkasneje v 7 delovnih dneh po
oddaji pisnega izdelka.
PONOVNO OCENJEVANJE:
 Če je ½ ali več dijakov pri pisni nalogi ocenjena negativno, se ocenjevanje enkrat ponovi.
Dijakom, ki so prvič pisali pozitivno, ni potrebno pisati ponovno. Biti morajo prisotni pri
pouku in učitelj jim pripravi tiho zaposlitev. Upoštevata se obe pridobljeni oceni.
KRŠITVE PRAVIL:
 Če dijak ne piše domačih nalog, lahko učitelj zahteva vzgojni ukrep (za neizpolnjevanje
obveznosti).
 Če učitelj pri pisni nalogi ali drugih oblikah ocenjevanja dijaka zaloti pri uporabi
nedovoljenih pripomočkov ali prepisovanju, ga oceni z negativno oceno ali predlaga
ustrezen ukrep.
IZPITI:
o Popravni izpit; če je bil dijak negativno ocenjen
o Dopolnilni izpit; če je bil dijak neocenjen pri predmetu ali programski enoti. 1
o Predmetni izpit; hitrejše napredovanje, izboljšanje zaključne ocene (v predzadnjem
ali zaključnem letniku enkrat), prepis v drug izobraževalni program.
PRIPRAVA IZPITNEGA GRADIVA:
Izpitno gradivo pripravi strokovni aktiv, če na šoli ni strokovnega aktiva, pripravi
gradivo izpraševalec oz. ocenjevalec. Gradivo se najkasneje dan pred izpitom izroči
ravnatelju.
UGOVOR NA OCENO:2
Dijak lahko v treh dneh po seznanitvi z oceno (vpisu v redovalnico) vloži pisni ugovor
zoper oceno. O utemeljenosti najkasneje v treh dneh po vložitvi ugovora odloča
ravnatelj. Utemeljen ugovor na oceno ravnatelj preda komisiji za ugovor. Odločitev
komisije za ugovor je dokončna.
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Pravilnik o ocen. znanja v srednjih šolah, 23.7.2010, Ur l. RS 60/2010, 24. Člen (zamenjano poimenovanje)
Urejeno po Pravilniku

