
Na podlagi okrožnice MIZŠ, št. 603-3/2020/15 z dne, 3. 4. 2020 in po predhodni obravnavi na dopisni seji 
učiteljskega zbora dne, 15. 4. 2020, ravnateljica Zlatka Lebar sprejema  

 
 

DODATEK 1 
 

k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja  z dne, 1. 10. 2018 

 
 
V času izrednih razmer COVID -19 se izvajata pouk in ocenjevanje znanja na daljavo. 
 
Izvajanje pouka in ocenjevanja znanja na daljavo poteka preko spletne strani šole, spletnih učilnic ter na 
druge načine komunikacijskih povezav na daljavo. 
 
Za preverjanje in ocenjevanje na daljavo učitelji pripravijo natančna navodila oz. pravila, načine, roke in 
kriterije ocenjevanja znanja ter o tem seznanijo dijake še pred pričetkom ocenjevanja na daljavo. 
 
Pri ustnem ocenjevanju znanja preko komunikacijskih povezav na daljavo mora biti zagotovljena javnost 
ocenjevanja s tem, da sta prisotna najmanj dva dijaka ali učitelj na predlog dijaka. Termin ustnega 
ocenjevanja se določi po dogovoru z dijaki. 
 

Dijaki morajo biti o spremenjenih terminih pisnega ocenjevanja seznanjeni vsaj sedem (7) dni prej.  
 

Učitelj lahko oceni tudi dijakovo delo, ki ga je opravil na daljavo, npr. učne liste, poročila, dnevnike, 
seminarske naloge, projektne naloge, nastope idr.  
 
 
V kolikor učitelji utemeljeno spremenijo vsebinske sklope, število ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki 
so določeni v finih kurikulih, načrtih ocenjevanja znanja in katalogih znanja, morajo: 
  
 

1. O tem seznaniti dijake preko komunikacijskih povezav na daljavo in vpisati ta zaznamek v 
dnevnik za posamezni predmet/modul (ko se vrnemo v šolo). 

2. Te spremembe vpisati v redovalnico (ko se vrnemo v šolo) s poudarkom/pripombo/označbo, 
da gre za spremembe zaradi izobraževanja na daljavo v času izrednih razmer.  

3. V redovalnici po potrebi spremeniti število sklopov (ko se vrnemo v šolo) in določiti novi tip 
ocen (ustno, pisno, referat, seminarska naloga...). 

 

 
Dodatek 1 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja z dne, 1. 10. 2018, se uporablja od 16. 3. 2020 dalje. 

 

 

Kraj in datum, 16.4.2020                                                     

                                                                                  Ravnateljica: Zlatka Lebar 

 

                                                                                        

  

 
 


