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Na podlagi 11. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ( Ur. l. 60/2010) je 
ravnateljica ŠgAMS določila šolska pravila ocenjevanja. 
 
I. OCENJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA 

1. Oblike in načini ocenjevanja 
a. Oblike ocenjevanja znanja so individualne ali skupinske. 
b. Načini ocenjevanja znanja so: ustno, pisno, govorni nastopi, vaje, seminarske naloge, 

projektne naloge in avtentične naloge. 
c. Znanje se ocenjuje pri pouku ali na izpitu. V dogovoru z ravnateljem lahko ocenjevanje 

izjemoma poteka izven pouka. 
d. Dijak mora biti seznanjen s snovjo, ki bo ocenjevana. 

2. Pisno ocenjevanje 
a. Pisno ocenjevanje znanja se izvede najmanj dvakrat letno pri predmetih s 35 in 70-urno 

letno obvezo, najmanj trikrat na leto pri predmetih s 105-urno letno obvezo in najmanj 
štirikrat pri 140-urni letni obvezi. Natančno število pisnih nalog določi strokovni aktiv. 

b. Roki za pisno ocenjevanje znanja se določijo najkasneje 14 dni po ocenjevalnem obdobju 
in se vpišejo v Plan pisnih nalog, ki je priloga Dnevnika dela. 

c. Plan pisnega ocenjevanja usklajuje razrednik. 
d. Za vsako spremembo roka pisanja pisne naloge mora soglašati vsaj 2/3 dijakov in 

razrednik. 
e. Če je več kot 1/3 negativno ocenjenih nalog, se pisanje enkrat ponovi. Ponavljanje je za 

negativne ocenjene dijake obvezno. Vpišeta se obe oceni. O ponavljanju učitelj obvesti 
razrednika in ravnatelja. 

f. Kriteriji ocenjevanja: 
od 0% do 49% je nezadostno, 
od 50% do 61% je zadostno, 
od 62% do 75% je dobro, 
od 76% do 88% je prav dobro, 
od 89% do 100% je odlično. 

g. Učitelj seznani dijake z rezultati pisnih nalog najkasneje v sedmih delovnih dneh, 
oziroma pri esejih v desetih delovni dneh od dneva, ko jih dijak odda. Na zahtevo dijaka 
oz. zakonitega zastopnika učitelj izda fotokopijo pisne naloge. 

h. Učitelj vrne pisne naloge najkasneje v dvajsetih delovnih dneh od pisanja naloge. 
 
3. Ustno ocenjevanje 

a. Ustno ocenjevanje pri predmetu se izvede najmanj enkrat v šolskem letu. Število ustnih 
ocen določi strokovni aktiv. 

b. Učitelj na začetku ocenjevalnega obdobja napove ustno ocenjevanje. Način napovedi 
določi strokovni aktiv. 

c. Če je dijak na dan njemu napovedanega ustnega ocenjevanja odsoten, je lahko naslednjič 
kadarkoli nenapovedano vprašan. 

d. Če dijak ne želi pristopiti k ustnemu ocenjevanju, ga učitelj oceni z negativno oceno. 
e. Učitelj oceni dijakovo znanje takoj po izpraševanju. 

 
4. Ugotovitev »ni ocenjen (noc)« se določi kadar v ocenjevanjem obdobju ni nobene ocene, 

oziroma ni vseh predvidenih ocen. 

5. Popravljanje negativnih ocen: 
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a. Če ima dijak 14-dni pred koncem ocenjevalnega obdobja samo eno oceno in je ta 
negativna, mu učitelj napove rok za ocenjevanje. 

b. Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno ali ni ocenjen, učitelj določi 
najmanj en datum ocenjevanja. Ocenjevanje mora biti izvedeno v 14-tih delovnih dneh po 
redovalni konferenci. 

6. Vpisovanje ocen: 
a. Ocene vpisujemo kronološko od leve proti desni. 
b. Ustne ocene vpisujemo z modro barvo, pisne naloge vpisujemo z rdečo barvo, ostale s 
črno barvo in zaključene ocene z modro barvo. 

7. Kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepi 
a. Učitelj mora seznaniti dijake z dovoljenimi pripomočki in pravili ocenjevanja pred 

začetkom ocenjevanja.  
b. Dijak lahko pri ocenjevanju uporablja samo dovoljene pripomočke. Vse ostalo ( tudi 

mobilni telefon) pospravi v šolsko torbo ali na zahtevo učitelja odda na za to pripravljen 
prostor. 

c. Če pri ocenjevanju znanja dijak poseduje ali uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje 
oziroma krši pravila ocenjevanja, ga učitelj oceni z negativno oceno ali pa mu izreče 
vzgojni ukrep. Kršitev se vpiše v Dnevnik dela. 

8. Preverjanje znanja 
a. Oblike preverjanja znanja so individualne ali skupinske. 
b. Načini preverjanja znanja so ustno, pisno, domače naloge, praktični nastopi  in 

elektronske oblike. 
c. Domače naloge so obvezne. Če dijak nima domače naloge in se na začetku ure ne 

opraviči, se mu izreče alternativni ukrep ( n.pr. dodatne naloge, seminarske naloge, se mu 
ukine napovedano ustno ocenjevanje, …). Učitelj določi kolikokrat v šolskem letu se 
lahko dijak opraviči. 

9. Postopek odpravljanja napak pri ocenjevanju 
a. Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, ravnatelja ali dijaka zaradi računske napake ali 

druge očitne napake povezane z ocenjevanjem, odpravi napako. Popravek evidentira v 
ustrezen dokument in o tem obvesti dijaka na katerega se popravek nanaša. 

b. Če učitelj ne popravi napake v skladu s prejšnjim odstavkom, o tem dokončno odloči 
ravnatelj. 

 

10. Končno oceno pri predmetu ob zaključku pouka v šolskem letu  določi učitelj ob upoštevanju 
ocen iz vseh ocenjevalnih obdobij. Dijak ne more biti ocenjen pozitivno, če v zadnjem 
ocenjevalnem obdobju nima nobene pozitivne ocene. 
 

11. Splošni uspeh 
− Če gre za odstopanje od meril določenih v 19. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah, določi splošni uspeh oddelčni učiteljski zbor.  
 

II. IZPITNI  RED 

1. Izpiti so pisni in/ali ustni. 

2. Izpiti sestavljeni iz pisnega in ustnega dela so pri slovenščini, angleščini, španščini, nemščini, 
francoščini in matematiki. Pri vseh ostalih predmetih so izpiti pisni. 

3. Določanje ocene - Pri matematiki se končna ocena določi tako, da je pisni del 70% in ustni 
del 30% končne ocene. Pri predmetnem izpitu iz slovenščine se končna ocena določi tako, da 
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je pisni del 70% in ustni del 30% končne ocene.  Pri vseh ostalih predmetih imata pisni in 
ustni del enak delež. 

4. Kriterij ocenjevanje je enak kot v alineji 2.f. 

5. Dijak je seznanjen z oceno takoj po drugem delu izpita, če je izpit sestavljen iz dveh delov. 
Pri ostalih predmetih pa najpozneje naslednji dan po opravljanju izpita. 

6. Na zahtevo dijaka oz. zakonitega zastopnika učitelj izda fotokopijo pisne naloge. 

7. Izpitno  gradivo izroči ocenjevalec ali vodja strokovnega aktiva ravnatelju najmanj en dan 
pred izpitom. Gradivo se hrani v ognjevarni omari v ravnateljstvu. Na dan izpita nadzorni 
učitelj ali ocenjevalec dvigne izpitno gradivo. Po končanih izpitih ocenjevalec izroči izpitno 
gradivo ravnatelju, ki ga hrani tako dolgo, da poteče rok za ugovor na ocene. Ocenjevalec 
izroči ravnatelju zapisnike o izpitih. 

8. Dijak se na izpit prijavi do roka, ki je določen z letnim delovnim načrtom, oziroma ga določi 
ravnatelj in je objavljen na oglasni deski. 

9. Dijak se lahko od izpita odjavi en dan pred izpitom. 

10. Razpored izpitov je objavljen na oglasni deski tri dni pred začetkom izpitov. 

 

        
Irena Rebolj Kraner 

      ravnateljica 


