Na podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št.
30/2018) določam ravnateljica GESŠ Trbovlje

SPREMEMBO ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA GESŠ
TRBOVLJE
1. člen
(vsebina pravil)
S to spremembo se spremeni prvi odstavek 9. člena in 2. ter 4. odstavek 16.
člena Šolskih pravil ocenjevanja znanja GESŠ Trbovlje, ki so bila sprejeta 29. 8.
2018 in spremenjena 22. 8. 2019 (24. člen). Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
2. člen
9. člen Šolskih pravil ocenjevanja znanja GESŠ Trbovlje se po novem glasi:
»Pri predmetih, kjer je popravljanje posameznih negativnih ocen predvideno v
NOZ-u, lahko dijak posamezno oceno popravlja samo enkrat. Če se je pisno
ocenjevanje ponavljalo skladno s 15. členom Pravilnika, šteje, da je dijak oceno
že enkrat popravljal.
Izjeme od določila prejšnjega odstavka so dijaki z osebnim izobraževalnim
načrtom«.
3. člen
16. člen Šolskih pravil ocenjevanja znanja GESŠ Trbovlje se po novem glasi:
»Dijak se mora prijaviti k izpitu vsaj 4 delovne dni pred začetkom izpitnega
roka, ki je določen s šolskim koledarjem, oziroma v roku, ki ga do konca pouka
v posameznem šolskem letu določi ravnateljica.
Dijak se k izpitu prijavi tako, da odda izpolnjeno prijavnico v tajništvu šole v
času uradnih ur tajništva ali pa z elektronskim sporočilom s šolskega
elektronskega naslova (ime.priimek@dijak.gess.si) na naslov tajništva
(tajnistvo@gess.si). Elektronsko sporočilo mora vsebovati podatke o kandidatu,
o izpitnem roku (spomladanski, jesenski), vrsto izpita in predmet oziroma
modul, h kateremu se dijak prijavlja.
Razpored izpitov se objavi na oglasni deski pred tajništvom najkasneje 1 delovni
dan pred začetkom posameznega izpitnega roka do 10.00.
Dijak se lahko od izpita odjavi najkasneje en delovni dan pred dnevom izpita.
Odjavi se v tajništvu tako, da na svojo prijavnico pripiše ODJAVA, datum
odjave in se podpiše ali pa z elektronskim sporočilom s šolskega elektronskega
naslova (ime.priimek@dijak.gess.si) na naslov tajništva (tajnistvo@gess.si) v
katerem nedvoumno zapiše, od katerega izpita se odjavlja (izpitni rok, vrsta
izpita, predmet).

Če se dijak ne odjavi od izpita in k izpitu ne pristopi, se šteje, da je izkoristil
izpitni rok«.
4. člen
(uveljavitev sprememb)
Učiteljski zbor predlog spremembe pravil obravnaval na sejah 23. 8. 2021 in 30.
8. 2021. Sprememba stopi v veljavo 1. 9. 2021.
Trbovlje, 30. 8. 2021
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