
Prilagoditev šolskih pravil ocenjevanja v šolskem letu 2020/2021 
zaradi izrednih razmer – epidemije COVID19 (pouk na daljavo od 19. 
10. 2020 do preklica) 
 

Na podlagi sklepa ministrice, pristojne za šolstvo, številka 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020, 
sprejemam spremembe oziroma dopolnitve šolskih pravil ocenjevanja, ki bodo veljale do 
konca šolskega leta 2020/2021.  

1. člen  

Strokovni aktivi do 3. 12. 2020 uskladijo načrte ocenjevanja znanja z novo organizacijo 
pouka – pouk na daljavo in eno samo ocenjevalno obdobje v šolskem letu.  

V NOZ-ih se prilagodi:  
- Število ocen in načini ocenjevanja v šolskem letu 
- Terminski razpored ocenjevanj 
- Pogoje za pozitivno oceno ob koncu šolskega leta 

Načine izvedbe ocenjevanja na daljavo in oblike ocenjevanja na daljavo učitelji 
prilagodijo tehničnim zmožnostim dijakov. Zagotovljen mora biti stik z vsemi dijaki.  

Učitelj izbere način ocenjevanja na daljavo tudi glede na poznavanje morebitnega e-
orodja in zagotavljanje ustrezne komunikacije z dijaki. Pred ocenjevanjem znanja 
morajo biti dijaki natančno seznanjeni z navodili za uporabo spletnega okolja 
namenjenega ocenjevanju na daljavo. V istem okolju se vsaj pred prvim ocenjevanjem 
v tem okolju pri predmetu izvede tudi preverjanje. 

2. člen  

Učitelji pri ocenjevanju v največji možni meri upoštevajo priporočila Zavoda za šolstvo 
Republike Slovenije (Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času 
izvajanja pouka na daljavo, dopis št 091-27/2020-2 z dne 26. 11. 2020).  

3. člen  

Tehnična navodila za izvedbo pisnega ocenjevanja na daljavo v okolju exam.net so 
zapisana v dokumentih Navodila dijakom za delo v okolju Exam.net in Navodila za izvedbo 
pisnega ocenjevanja v okolju Exam.net, ki sta priloga tega dokumenta.  

Učitelji, ki bodo pisno ocenjevanje na daljavo izvajali v drugem okolju, morajo dijakom 
podati jasna pisna navodila za pisanje in za oddajo izdelkov (kako bodo prejeli naloge, kam 
(papir, spletno mesto) jih bodo reševali, če gre za vračanje po e pošti na kateri naslov, v 
kakšnem roku, v kakšni obliki). Ta navodila učitelj objavi v spletni učilnici, ki naj bo ustrezno 
organizirana. 

Morebitne tehnične ali druge zaplete, do katerih pride v času izvedbe ocenjevanja na 
daljavo, se rešuje naknadno, pri tem pa se upošteva vse okoliščine.  

4. člen  

Načine in roke izpolnjevanja obveznosti pri OIV/ID, če jih je potrebno glede na eno 
ocenjevalno obdobje spremeniti, uskladijo nosilci dejavnosti do 3. 12. 2020.  

5. člen  



Vse spremembe terminov pisnega ocenjevanja učitelji popravijo v eAsistentu takoj po 
določitvi novih terminov oziroma po uskladitvi sprememb. Morebitne spremembe se 
načrtuje tako, da dijaki praviloma niso pisno ocenjeni več kot dvakrat v istem tednu.  

6. člen  

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 2020/2021 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 in to zapiše v spremembo NOZ-
a. 

7. člen  

Pri ustnem ocenjevanju mora učitelj zagotoviti javnost ocenjevanja (v videokonferenci  
morata biti prisotna vsaj še dva sošolca ali učitelj na predlog dijaka).  

8. člen  

Učitelji hranijo dokaze o oblikah ocenjevanja in o opravljenih nalogah dijakov. Te podatke 
varujejo skladno z določili za varovanje osebnih podatkov. 

9. člen  

Zaradi morebitnih tehničnih težav, psiholoških, socialnih ali drugih stisk se dijakom po 
presoji učitelja in v dogovoru z dijakom v času izobraževanja in ocenjevanja na daljavo 
lahko omogoči dodaten termin za pridobivanje ali izboljševanje posamezne ocene. Ta 
možnost se omogoči tudi po vrnitvi k pouku v šolo za ocene, pridobljene na daljavo.  

10. člen  

Pisno in ustno ocenjevanje na daljavo se izvaja v času, ko je predmet na urniku oddelka.  

11. člen  

V primeru, da ima dijak tehnične težave, zaradi katerih ne more oddati izdelka za 
ocenjevanje ali zahtevanega samostojnega dela, mora o težavah nemudoma obvestiti 
učitelja preko elektronske pošte. Če elektronskega sporočila ne more poslati zaradi istih 
razlogov, učitelja ali razrednika obvesti preko telefona. Če učitelj in razrednik osebne 
telefonske številke nista zaupala dijakom, o težavah sporočijo dijaki na številko tajništva 
šole 03 56 25 500. Pri tem navedejo svoje podatke, opišejo težavo in navedejo za kateri 
predmet in učitelja gre. Če na klic v tajništvo ne bo odgovora, ostane zapisana telefonska 
številka med neodgovorjenimi klici kot dokaz o klicu.  

12. člen  

Učitelj v primeru pravočasno javljenih tehničnih napak odloči o nadaljnjih postopkih, pri 
čemer upošteva vse okoliščine.  

13. člen  

Če dijak tehničnih ovir pri ocenjevanju na daljavo ne sporoči nemudoma, sme učitelj izdelek 
dijaka zavrniti in primer obravnavati kot poskus uporabe nedovoljenih pripomočkov ter 
ravna skladno z 19. členom Šolskih pravil ocenjevanja.  

14. člen  

Dijaku, ki je v ocenjevalni konferenci ocenjen negativno, in dijaku, ki želi na podlagi 15. 
člena teh pravil ali iz drugih utemeljenih razlogov izboljševati pozitivno končno oceno, 
učitelj določi način ocenjevanja in najmanj en datum pred koncem pouka za namen 



izboljševanja ocene. O terminu mora biti dijak seznanjen najmanj 5 dni pred začetkom 
ocenjevanja. O utemeljenosti razlogov za zviševanje pozitivne ocene odloči učitelj.  

Da se omogoči rok iz prejšnjega odstavka, morajo biti dijaki seznanjeni s končno oceno 
najmanj 7 dni pred koncem pouka v oddelku.  

15. člen

V primeru, da bo del ocenjevanja v šolskem letu izpeljan v šoli in da ocene, pridobljene na 
daljavo, bistveno odstopajo od ocen, pridobljenih v šoli, je v pristojnosti učitelja, da odloči 
o končni oceni na podlagi ocen, ki imajo po njegovem mnenju večjo težo. Učitelj svojo
utemeljitev sporoči dijaku pravočasno, da mu omogoči možnost ponovnega ocenjevanja 
še pred koncem pouka. Učitelj določi način ponovnega ocenjevanja, snov, ki jo želi 
ponovno oceniti in najmanj en datum pred koncem pouka, za namen izboljševanja ocene. 
O terminu mora biti dijak seznanjen najmanj 5 dni pred začetkom ocenjevanja.  

16. člen

Začasno spremenijo ali začasno črtajo se naslednji členi Šolskih pravil ocenjevanja: 

a. Spremeni se prvi odstavek 5. člena in sicer tako, da se glasi:

Dijak mora pridobiti v šolskem letu pri predmetu, ki se izvaja celo leto, najmanj dve oceni, 
pri predmetu, ki se izvaja polletno, pa najmanj eno oceno. Ta določba se ne uporablja za 
ITS.     

b. V celoti se črta 10. člen.

Ostali členi oziroma odstavki členov šolskih pravil ocenjevanja ostanejo nespremenjeni.  

Učiteljski zbor GESŠ je ta dokument obravnaval na seji 30. 11. 2020 in je lahko podal pripombe 
do 2. 12. 2020.  

Dokument stopi v veljavo 4. 12. 2020.  

Trbovlje, 3. 12. 2020 Jelena Keršnik, ravnateljica 
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