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Maribor, 4. 12. 2020 
 

Dopolnitev šolskih pravil za pouk na daljavo na Škofijski gimnaziji A. M. S. 
 
 

1. Ocenjevanje znanja 
A. Časovni razpored pisnih ocenjevanj znanja:  

• V šolskem letu 2020/21 imamo eno ocenjevalno obdobje.  

• Za mesec december 2020 in do 15. 1. 2021 sporočijo učitelji termine pisnih ocenjevanj 
dijakom pri prvi naslednji uri predmeta po objavi teh dopolnjenih pravil. 

• Za termine pisnih ocenjevanj od 16. 1. 2021 naprej bodo učitelji obvestili dijake v roku 
enega tedna od objave novega urnika, oziroma do 25. 1. 2021. Objavljeni termini bodo 
veljali za primere Modelov pouka C in D, v primeru vrnitve vseh dijakov v šolo pa se 
napovedani termini lahko spremenijo. 

B. Roki za pridobivanje ocen ter možnosti popravljanja negativnih in manjkajočih ocen: 

• Redna ocenjevanja znanja bodo za 4. letnike potekala do 16. 4. 2021, za 1., 2. in 3. 
letnike pa do 14. 5. 2021. 

• Popravljanje negativnih ocen ali pridobivanje manjkajočih ocen pred sklepom 
ocenjevalnega obdobja bo za 4. letnike potekalo posebej še od 19. 4. 2021 do sklepa 
ocenjevalne konference za 4. letnike, za 1., 2. in 3. letnike pa posebej še od 17. 5. 2021 
do sklepa ocenjevalnega obdobja za te letnike (v skladu s šolskim koledarjem).  

• Roki za popravne in druge izpite bodo potekali v skladu s šolskim koledarjem. 
C. Število predvidenih ocen in načini/oblike ocenjevanja: 

• V šolskem letu 2020/21 z enim ocenjevalnim obdobjem zadoščata za zaključek ocene 
predmeta vsaj dve oceni, natančno število ocen pa določi vsak aktiv šole posebej (glej 
razpredelnico za predmete v nadaljevanju). 

• Oblike in načini ocenjevanja so opredeljeni v Šolskih pravilih ocenjevanja, poleg tega 
pa vsak aktiv šole posebej določi druge alternativne oblike ocenjevanja znanja (glej 
razpredelnico za predmete v nadaljevanju). 

• Spodaj navedene oblike ocenjevanja znanja in število ocen veljajo za primera izvajanja 
pouka po Modelih C in D. V primeru vrnitve vseh dijakov v šolo se lahko napovedane 
oblike in število ocen tudi spremenijo.   

 
Razpredelnica: Število vseh predvidenih ocen in načinov ocenjevanja znanja po predmetih v 2020/21 

Število predvidenih ocen pri 
posameznem predmetu 

Načini/oblike ocenjevanja 

SLOVENŠČINA 
1., 2. in 3. letnik: od 1. 12. 2020 še 
do dve pisni oceni in ena ustna 
ocena.  
 
 
 
4. letnik: od 1. 12. 2020 še dve pisni 
oceni in ena ustna ocena. 
 

SLOVENŠČINA 
1., 2. in 3. letnik: 

• dve pisni oceni: vodeni spis, esej, pisna naloga, 

• ena ustna ocena. 
Alternativne oblike: mapa dosežkov namesto ustne ocene. Ocena iz 
mape dosežkov je lahko vpisana tudi kot samostojna ocena. 
 
4. letnik: 

• dve pisni oceni: esej in razčlembo neumetnostnega 
besedila, 

• ena ustna ocena. 
Alternativne oblike: mapa dosežkov namesto ustne ocene. Ocena iz 
mape dosežkov je lahko vpisana tudi kot samostojna ocena. 
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MATEMATIKA 
Vsi letniki: vsaj tri pisne ocene, od 
tega vsaj ena pisna ocena do 15. 1. 
2021. 

MATEMATIKA 
Vsi letniki: 

• tri pisne ocene. 
Alternativne oblike (možne v dogovoru z učiteljem): ustna ocena, 
referat (s to oceno dijak ne more popraviti negativne pisne ocene), 
projektna naloga. 

ANGLEŠČINA kot 1. tuji jezik 
1. in 2. letnik: tri ali štiri ocene. 
 
 
 
 
 
3. in 4. letnik: štiri ocene. 

ANGLEŠČINA kot 1. tuji jezik 
1. in 2. letnik: 

• dve ali tri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. Ustna ocena je lahko pridobljena na 
tradicionalni način – frontalno v pogovoru z učiteljem, ali pa 
alternativno (govorni nastop, debata, okrogla miza …). 

 
3. in 4. letnik: 

• tri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. Ustna ocena je lahko pridobljena na 
tradicionalni način – frontalno v pogovoru z učiteljem, ali pa 
alternativno (govorni nastop, debata, okrogla miza …). 

ANGLEŠČINA kot 2. tuji jezik 
Vsi letniki: ena ali dve pisni oceni in 
ena ali dve ustni oceni.  

ANGLEŠČINA kot 2. tuji jezik 
Vsi letniki: 

• ena ali dve pisni oceni, 

• ena ali dve ustni oceni. Ustna ocena je lahko pridobljena na 
tradicionalni način – frontalno v pogovoru z učiteljem, ali pa 
alternativno (govorni nastop, debata, okrogla miza …).  

ŠPANŠČINA kot 2. tuji jezik 
Vsi letniki: ena ali dve pisni oceni in 
ena ali dve ustni oceni. 

ŠPANŠČINA kot 2. tuji jezik 
Vsi letniki: 

• ena ali dve pisni oceni, 

• ena ali dve ustni oceni. Ustna ocena je lahko pridobljena na 
tradicionalni način – frontalno v pogovoru z učiteljem, ali pa 
alternativno (govorni nastop, debata, okrogla miza …). 

NEMŠČINA kot 1. in 2. tuji jezik 
Vsi letniki: vsaj tri ocene. 

NEMŠČINA kot 1. in 2. tuji jezik 
Vsi letniki: 

• vsaj dve pisni oceni, 

• ena ustna ocena, 

• v dogovoru z dijaki ena ocena iz projektnega dela. 

GLASBA 
1. letnik: vsaj dve oceni, od tega ena 
pisna in ena ustna oz. dijakova mapa 
dosežkov. 

GLASBA 
1. letnik:  

• ena pisna ocena,  

• ena ustna ocena ali mapa dosežkov ali referat. Ocena mape 
dosežkov bo pridobljena iz različnih tipov nalog in 
samostojnega dela v daljšem časovnem obdobju. 

LIKOVNA UMETNOST IN 
UMETNOSTNA ZGODOVINA 
1. letnik: vsaj dve oceni, od tega ena 
pisna in ena ustna oz. dijakova mapa 
dosežkov. 
 
2. letnik: vsaj dve oceni, od tega ena 
pisna in ena ustna oz. esej oz. 
dijakova mapa dosežkov oz. izdelek 
oz. referat. 
 

LIKOVNA UMETNOST IN UMETNOSTNA ZGODOVINA 
 
1. letnik:  

• ena pisna ocena,  

• ena ustna ocena ali esej ali mapa dosežkov. 
 
2. letnik:  

• ena pisna ocena,  

• ena ustna ocena ali esej ali mapa dosežkov ali izdelek ali 
referat. 
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Maturanti: vsaj tri ocene, od tega 
dve pisni in ena ustna. 

Maturanti:  

• dve pisni oceni,  

• ena ustna ocena. 
LATINŠČINA 
1. letnik: tri ocene. 
 
2. letnik: tri ocene. 

LATINŠČINA 
1. in 2. letnik: 

• Dijaki 1. in 2. letnikov pišejo po vsaki obdelani lekciji 
predvidoma konec posameznega meseca kratko pisno 10 
min trajajočo pisno nalogo, katerih točke se seštejejo ob 
koncu redovalne konference in tvorijo skupaj eno oceno. Če 
je dijak z rezultatom zadovoljen, mu ni potrebno priti na 
dan napovedane pisne naloge.  

• Druga ocena se pridobiva pri 1. letnikih na podlagi priprave 
referata z ustno predstavitvijo in pri 2. letnikih z združitvijo 
priprave Dnevov antike in sprotnim javljanjem besedišča. 

BIOLOGIJA 
1., 2. in 3. letnik: štiri ocene. 
 
 
 
 
Maturanti: pet ocen. 

BIOLOGIJA 
1., 2. in 3. letnik: 

• dve pisni oceni, 

• ena ustna ocena, 

• ena ocena iz samostojnega dela. 
 
Maturanti:  

• štiri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. 

KEMIJA 
1., 2. in 3. letnik: pet ocen. 
 
 
 
 
Maturanti: pet ocen. 

KEMIJA 
1., 2. in 3. letnik: 

• tri pisne ocene, 

• ena ustna ocena, 

• ena ocena iz samostojnega dela. 
 
Maturanti: 

• štiri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. 

FIZIKA 
2. letnik: pet ocen. 
 
 
 
 
3. letnik: štiri ocene. 
 
 
 
 
Maturanti: pet ocen. 

FIZIKA 
2. letnik: 

• tri pisne ocene, 

• ena ustna ocena, 

• ena ocena iz domačih nalog. 
 
3. letnik: 

• dve pisni oceni. 

• ena ustna ocena, 

• ena ocena iz domačih nalog. 
 
Maturanti: 

• štiri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. 

INFORMATIKA 
1. letnik in maturanti: štiri ocene. 
 

INFORMATIKA 
1. letnik in maturanti: 

• ena pisna ocena, 

• dve oceni, pridobljeni skozi praktično reševanje nalog z 
računalnikom, 

• ena ocena, pridobljena s projektom/seminarsko nalogo. 
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GEOGRAFIJA 
1., 2. in 3. letnik: štiri ocene.  
 
 
 
 
Maturanti: pet ocen. 

GEOGRAFIJA 
1., 2. in 3. letnik:  

• dve pisni oceni, 

• ena ustna ocena, 

• mapa dosežkov.  

Maturanti: 

• štiri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. 
SOCIOLOGIJA 
2. letnik: štiri ocene.  
 
 
 
 
4. letnik: tri ocene.  
 
 
 
Maturanti: štiri ocene. 

SOCIOLOGIJA 
2. letnik:  

• dve pisni oceni, 

• ena ustna ocena, 

• mapa dosežkov. 
 
4. letnik:  

• dve pisni oceni, 

• ena ustna ocena. 
  
Maturanti: 

• štiri pisne ocene. 
ZGODOVINA 
1. 2., 3.* in 4. letnik: tri ocene; 
*nekateri štiri ocene.  
 
 
Maturanti: štiri ocene. 

ZGODOVINA 
1. 2., 3.* in 4. letnik: 

• dve pisni oceni, *nekateri tri pisne ocene, 

• ena ustna ocena. 
  
Maturanti: 

• štiri pisne ocene. 
PSIHOLOGIJA 
3. letnik: tri ocene. 
 
 
 
Maturanti: tri ocene. 

PSIHOLOGIJA 
3. letnik: 

• dve pisni oceni, 

• ena ocena iz avtentične naloge. 
 
Maturanti:  

• tri pisne ocene. 

FILOZOFIJA 
3. letnik: dve oceni. 
 
 
 
4. letnik: štiri ocene.  

FILOZOFIJA 
3. letnik: 

• ena ustna ocena, 

• ena ocena iz mape dosežkov. 
 
4. letnik: 

• ena pisna ocena, 

• dve ustni oceni, 

• ena ocena iz mape dosežkov. 

VERA IN KULTURA 
Vsi letniki: dve oceni. 

VERA IN KULTURA 

• ena pisna ocena, 

• ena ustna ocena. 

ŠPORTNA VZGOJA 
Vsi letniki: tri ocene. 

ŠPORTNA VZGOJA 

• dnevniki aktivnosti, 

• multimedijske predstavitve športnih izzivov. 
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2. Posebna pravila ravnanja pri pouku na daljavo 
 

• Učitelj in dijaki moramo spoštovati zasebnost drug drugega, saj gre pri pouku na daljavo za 
večji poseg v domače okolje, kot je to običajno. Zato smo vsi udeleženci zavezani k varovanju 
dostojanstva in pravic vseh udeležencev. Skrbimo za vzpostavljanje medsebojnega zaupanja in 
spoštovanja.  

• Učitelj mora dijake vedno vnaprej seznaniti z načini, roki, vsebinami in kriteriji za ocenjevanje 
znanja. 

• Pri pouku na daljavo lahko aktivno sodelujejo le dijaki in učitelj predmeta, v dogovoru z 
učiteljem pa tudi zunanji gosti. 

• Posredovanje povezave do videokonference drugim osebam se šteje za kršitev šolskega reda. 

• Dijaki ob vstopu v video učilnico vključijo kamere ter vpišejo ime in priimek. Svoje identitete 
ne smejo prikrivati z drugimi imeni ali vzdevki. Prikrivanje identitete se šteje kot kršitev 
šolskega reda. 

• Dijaki so dolžni sodelovati pri pouku, v primeru nezmožnosti zaradi tehničnih težav pa morajo 
čimprej obvestiti učitelja ali razrednika.  

• Neopravičena odsotnost na videokonferenci ali neopravljanje obveznosti v spletni učilnici se 
obravnava enako, kot odsotnost od pouka v šoli (določi se neopravičena ura v eAsistentu).  

• Pri aktivnosti v spletni učilnici je praviloma dana zadolžitev, ki jo morajo dijaki oddati v 
predvidenem času. Če dijak ne izpolni obveznosti, učitelj to zabeleži v eAsistenta pri dijaku kot 
komentar Potrebna izboljšava. Dijaka pozove k ponovni oddaji (se z njim pogovori o vzrokih 
zamude) in določi nov rok oddaje. Če dijak tudi v drugo ne izpolni obveznosti, učitelj zabeleži 
dijaku neopravičeno uro v eAsistentu. 

• V primeru več odsotnosti dijaka na videokonferencah, neoddanih obveznostih v spletnih 
učilnicah ali odsotnosti pri ocenjevanjih znanja učitelj, razrednik ali ravnatelj kontaktira dijaka 
ali starše. Skupaj se dogovorijo o načinu reševanja morebitnih težav in stisk dijaka. V primeru, 
da se dijak ali starši na poziv razrednika ali ravnatelja v danem roku ne odzovejo, se dijaku za 
neudeležbo na videokonferenci ali neopravljene obveznosti v spletni učilnici določi 
neopravičena ura.  

• Pisna ocenjevanja znanja se izvajajo z vključeno kamero in vključenim mikrofonom. Kamera 
mora biti nameščena tako, da je vidna delovna površina, zaslon in dijakov obraz, razen če 
učitelj ne zahteva drugače. Zvočniki morajo biti vklopljeni, a nastavljeni na nizko slišnost, da ne 
motijo ostalih in da hkrati dijak sliši morebitna učiteljeva sporočila. Uporaba slušalk med 
ocenjevanjem ni dovoljena. Med pisanjem za oceno dijak ne sme uporabiti virtualnega ozadja, 
prav tako pa ne dodatnih elektronskih naprav.  

• Če se pri  ocenjevanju znanja na daljavo ugotovi kršitev (npr.: prišepetavanje, prepisovanje, 
pomoč drugega …), se  dijaka oceni z negativno oceno.  

• Dijaki ne smejo ure snemati niti zvočno niti slikovno. Morebitni posnetki (vključno s posnetki 
zaslona) se ne smejo deliti drugim osebam. Delitev drugim osebam (posnetkov ali zaslonskih 
fotografij) se šteje za kršitev šolskega reda.   

• Posnetki učiteljeve razlage in gradiva v spletnih učilnicah so avtorsko delo. Gradiva v spletnih 
učilnicah se lahko delijo le dijakom Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Deljenje 
učiteljevih gradiv osebam izven šole brez njegovega soglasja se šteje za kršitev šolskega reda. 

• Učitelj ne sme delati zaslonskih posnetkov dijakov. Z vednostjo dijakov se lahko naredi 
zaslonski posnetek oddelka ali skupine, ki je namenjen objavi v šolskih medijih. 

• Dijaki si izbirajo in izvajajo izzive pri športni vzgoji po lastni presoji in na lastno odgovornost.  

• Za oddajo multimedijskih vsebin pri posameznih predmetih dijaki s šolskim računom za 
Office365 ustvarjajo mape in nalagajo datoteke v oblaku OneDrive (posnetke zaslona aplikacij, 
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video predstavitve, slike in ostale multimedijske kombinacije svojih izdelkov). Povezavo do 
gradiva (dokumenta) dijaki delijo s profesorjem, ki si z namenom preverjanja ali ocenjevanja 
ogleda multimedijsko vsebino preko povezave. Prednost deljenja povezave pred neposrednim 
nalaganjem dokumentov v spletne učilnice ali pošiljanjem po e-pošti je zasebnost, s katero 
dijak upravlja z omejevanjem dostopa (časovno in vsebinsko) in v pretočnosti spletnih učilnic 
ali poštnih predalov. V šolskih spletnih učilnicah je s tem razlogom onemogočeno oddajanje 
datotek, večjih od 10 MB.  

 
 

Dr. Samo Repolusk, ravnatelj 

 


