
Prilagoditev šolskih pravil ocenjevanja zaradi izrednih razmer (pouk na 
daljavo od 16. 3. 2020 do preklica) 

Ker se od 16. 3. 2020 zaradi izrednih razmer v državi pouk odvija na daljavo in ker tudi 13. 3. 
2020 zaradi prilagajanja na novonastale razmere pouka ni bilo, so potrebne nekatere 
spremembe šolskih pravil ocenjevanja, ki bodo veljale predvidoma do konca šolskega leta 
2019/2020.  

1. Zaradi izrednih razmer ravnateljica na podlagi 1.ostavka 14. člena Pravilnika o
ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ul. RS št. 30/2018) sprejemam odločitev, da pri
predmetih oziroma strokovnih modulih v šolskem letu 2019/2020 ustnega ocenjevanja
ni nujno izvesti najmanj enkrat. Učitelj na podlagi presoje okoliščin (časovne možnosti,
tehnične možnosti, druge posebnosti pri delu v oddelku) odloči o načinu ocenjevanja.

2. Ne glede na vpise v načrtih ocenjevanja znanja se zaradi izrednih razmer število ocen
pri posameznem predmetu zmanjša na minimum. Učitelji naj upoštevajo pridobljeno
znanje, spretnosti in veščine iz obdobja rednega izvajanja pouka in omejijo število
pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na daljavo. Pri vseh predmetih oziroma
modulih se ocene lahko zaključijo tudi na podlagi pozitivno ocenjene prve konference
in ene pozitivne ocene v drugi konferenci.

3. V kolikor narava predmeta ali modula oziroma snovi to omogoča, se sme namesto
ocen, ki so v načrtih ocenjevanja znanja predvidene za drugo konferenco, pridobiti
ocene z alternativnimi oblikami ocenjevanja na daljavo.

4. Učitelji načine in oblike ocenjevanja prilagodijo izobraževanju na daljavo in jih uskladijo
v strokovnih aktivih. O tem seznanijo dijake.  Načine in oblike ocenjevanja prilagodijo
tehničnim zmožnostim dijakov. Zagotovljen mora biti stik z vsemi dijaki.

5. Učitelji dijake seznanijo z načini in roki ocenjevanja najmanj en teden pred
ocenjevanjem.

6. Pri ustnem ocenjevanju mora učitelj zagotoviti javnost ocenjevanja (prisotna morata biti
vsaj še dva sošolca ali učitelj na predlog dijaka) in predhodno preverjanje znanja.
Učitelji hranijo dokaze o drugih oblikah ocenjevanja in opravljenih nalogah dijakov.

7. Po vzpostavitvi normalnih razmer se načrti ocenjevanja znanja (terminski plan pisnih
nalog) popravijo tako, da se omogoči ocenjevanje pri predmetih oziroma modulih, kjer
ocene na daljavo ne bo mogoče pridobiti in kjer ocene niso bile pridobljene že pred
izrednimi razmerami.

8. Dijakom, ki s končno oceno, zaključeno na podlagi ene ocene v drugi konferenci, ne
bodo zadovoljni, se omogoči izboljševanje oziroma pridobitev še ene ocene v primeru,
da okoliščine to omogočajo.

Trbovlje, 15. 4. 2020 Jelena Keršnik, ravnateljica 
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