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Dopolnitev Šolskih pravil o ocenjevanju znanja Srednje šole Slovenska Bistrica za 
šolsko leto 2020/21 (zaradi omilitve in odprave posledic covid-19) 
 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 
znanja v srednjih šolah, Šolskimi pravili o ocenjevanju znanja in z Dopolnili Šolskih pravil o 
ocenjevanju znanja Srednje šole Slovenska Bistrica za šolsko leto 2020/21 (zaradi omilitve in 
odprave posledic covid-19), sprejetimi na videokonferenci UZ SŠSB 1. 12. 2020. 
 
Dopolnila določajo: 

 načela ocenjevanja, 

 organizacijo, obvezno število ocen ter dvigovanje in popravljanje ocen, 

 oblike ocenjevanja, 

 predmetne in dopolnilne izpite, 

 druga določila. 
 
Načela ocenjevanja 

 Individualiziran in diferenciran pristop (glede na napredek, posebnosti, pogoje okolja in 
tehnične zmožnosti …); 

 načelo postopnosti: pred ocenjevanjem je potrebno sprotno utrjevanje in preverjanje ter 
povratne informacije; 

 javnost ocenjevanja: predhodna seznanitev dijakov s kriteriji in z oblikami ocenjevanja, 
vključevanje najmanj treh dijakov (pri ustnem ocenjevanju); 

 načrt ocenjevanja: pravočasna napoved ocenjevanja v dogovoru z dijaki (najmanj en 
teden prej) in obvezen vpis ocenjevanj v Lopolis zaradi enakomerne obremenjenosti 
dijakov; 

 ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja pri pouku in pri ocenjevanju; 

 hranjenje dokazov (zapis o ustnem ocenjevanju, izdelek, arhivirana gradiva v SU, 
fotografija izdelka ali naloge, ocenjevalni obrazci, mapa dosežkov/(e)listovnik …); 

 načelo zaupanja vseh sodelujočih v procesu ocenjevanja. 
 
Organizacija, obvezno število ocen ter popravljanje in dvigovanje ocen 

 V šolskem letu 2020/21 je pouk organiziran v enem ocenjevalnem obdobju. 

 Dijak v ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu pridobi najmanj dve oceni. 

 Če je dijak v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en 
datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj 5 dni pred začetkom 
ocenjevanja. 

 Popravljanje negativnih ocen in/ali pridobivanje manjkajočih ocen se lahko združi v eno 
ocenjevanje.  

 V dogovoru z učiteljem lahko pridobi tudi možnost za dvigovanje ocene (upoštevata se 
obe oceni). 

 Če je dijak ob koncu pouka med dvema pozitivnima ocenama, se pri zaključni oceni 
upošteva njegovo sprotno delo oziroma sodelovanje pri pouku in izobraževanju na 
daljavo. 

 
Oblike ocenjevanja 

 Ustno (odgovarjanje na vprašanja, govorni nastopi, predstavitve, referati …); 

 pisno (krajši esejski odgovori, ki zahtevajo povezovanje znanja, daljši pisni sestavki 
(eseji), avtentične naloge (reportaža, prispevek za šolsko spletno stran), spletni kviz, 
časovno omejeno pisno reševanje nalog z videonadzorom (upoštevamo časovno 
omejitev vračanja);  
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 drugo: izdelki/poročila pri projektnem delu, seminarske naloge, poročila, analiza 
domačega branja, dnevniki, videoposnetki, skup izdelkov – mapa dosežkov/listovnik  
(vrednoteno po vnaprej sprejetih kriterijih strokovnih aktivov), delo dijaka in njegova 
odzivnost pri pouku in v času InD …). 

 
Če znanja dijakov ni mogoče ocenjevati z obveznimi načini ocenjevanja (iz utemeljenih 
razlogov ustna ocena ni obvezna), je treba način ocenjevanja prilagoditi z nadomestnimi 
oblikami. 
 
Predmetni in dopolnilni izpiti (med šolskim letom) 

 Diferencialne izpitne obveznosti se opravljajo po dogovoru na daljavo ali individualno v 
šoli. 

 Dijaki se k izpitom prijavijo preko Lopolisa. Če imajo težave s prijavo, se obrnejo na 
svetovalno delavko.  

 
Druga določila 

 Strokovni aktivi uskladijo merila in kriterije ocenjevanja s temi dopolnitvami do 3. 12. 
2020.  

 Dopolnitev Šolskih pravil o ocenjevanju znanja Srednje šole Slovenska Bistrica za šolsko 
leto 2020/21 začne veljati naslednji dan po seznanitvi dijakov in objavi na spletni strani 
šole. 

 
Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica 

 


