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Šempeter pri Gorici, 8. 5. 2020
NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA
INFORMACIJA ZA UČITELJE, UČENCE, STARŠE
1. Ocenjevanje znanja bo potekalo v mesecu maju in začetku junija.
2. Načrt ocenjevanja znanja bodo učitelji pripravili po aktivih in bo obsegal:
- navedbo minimalnih in temeljnih standardov znanja,
- kriterije ocenjevanja znanja
- točkovanje ocenjevanja znanja
- ocenjevalno lestvico
- način ocenjevanja znanja.
Skladno s predpisi o vodenju pedagoškega arhiva se na šoli vodi dokumentacija ocenjevanja znanja.
3. Razpored ocenjevanja po razredih in predmetih bo objavljen v koledarju ocenjevanja na spletni
strani šole. Z načrtom ocenjevanja znanja po letnikih in predmetih učitelji predhodno seznanite
učence in starše po mailu in v spletnih učilnicah, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje pri
posameznem predmetu.
4. Ocenjevanje znanja bo potekalo za posamezen oddelke ali skupino enotno, upoštevajoč
prilagoditev za določene ciljne skupine in po potrebi bo individualizirano za določene rizične
skupine in bo obsegalo zgolj ocenjevanje minimalnih – temeljnih standardov znanja. Učitelji lahko
upoštevajo že pridobljeno oceno za drugo ocenjevalno obdobje ali jo lahko ponovno pridobijo.
Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznemu predmetu oceni vsaj enkrat.
5. Za individualno izboljševanje in popravljanje ocene se bodo učitelji dogovorili individualno s
posameznim učencem.
6. Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta
mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
7. Šolska svetovalna služba do ponedeljka 11. 5. 2020 pripravi seznam učencev z učnimi težavami in
predlagane oblike individualne pomoči preko Office 365.
8. Dopolnilni pouk bo organiziran za učence z učnimi težavami od 25. 5. 2020 dalje, (od 4. do 8.
razreda), ki v tem šolskem letu niso uspeli doseči minimalnih standardov znanja pri posameznih
predmetih. Učenci bodo vabljeni.
9. Učitelji podaljšanega bivanja lahko nudijo predmetno učno pomoč določenim učencem, skladno z
zadolžitvami.
10. V okviru ocenjevanja na daljavo, opozarjamo starše na možne zlorabe v obliki starševske in druge
pomoči otrokom. Opozarjamo na dejstvo, da s takim načinom sleparijo sami sebe. Učence in starše
prosimo in pozivamo k poštenemu pristopu izkazovanja znanja.
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11. Če učitelj ne more pridobiti ocene učenca je učenec neocenjen. Sledi razredni izpit, kar pomeni
preverjanje in ocenjevanje znanja čez celo leto.
12. V okviru ocenjevanja na daljavo je potrebno upoštevati tehnične prilagoditve IKT opreme v
komunikacijskem odnosu učitelj - učenec.
13. Med pisne oblike ocenjevanja znanja sodijo tudi kvizi.
14. Pri pisnem ocenjevanju znanja je dovoljena časovna omejitev upoštevajoč morebitne prilagoditve
učencev po odločbi.
15. Učenec, ki ne bo izkazal doseganja minimalnih standardov bo ocenjen negativno. Sladno s
pravilnikom preverjanja in ocenjevanja znanja mora opravljati popravni izpit. V kolikor ima učenec
dve negativni oceni ali več se izpelje postopek za ponavljanje s privolitvijo staršev od 1. do 6.
razreda in odločanjem učiteljskega zbora. Od 7. razreda dalje ni potrebna privolitve staršev, o
napredovanju odloča učiteljski zbor.
16. Starši in učenci imajo pravico do informiranja dosežene ocene na način vpogleda v e-Asistentu in
preko sporočanja učitelja, razrednika in svetovalne službe najkasneje v roku tri dni po pridobitvi
ocene.
17. Najpomembnejše iz sklepa ministrice:
- V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno.
- Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj
enkrat.
- Učencu, ki je pri predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju dobil samo eno negativno oceno,
se omogoči, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka.
- Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja.
- Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne izvede.

Lepo vas pozdravljamo.
Želimo vam zdravja in lepih uspehov pri ocenjevanju znanja.
mag. Primož Hvala Kamenšček
ravnatelj

Priloge:
1. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
2. 9869_Sklep ministrice nemoteno opravljanje VIZ dela v OŠ 2019_2020
3. 9870_Priporočila_ocenjevanje OŠ_16042020
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