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Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 

16/07 – UPB5 in nadaljnji ) ter v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 25/20 in 29/20) 

ravnateljica ŠCRS sprejemam naslednji  

 

ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM O OCENJEVANJU ZNANJA 
Šolskega centra Rogaška Slatina. 

 

 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Ta Aneks določa: 

1. pravila preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo,   

2. načine in roke izpolnjevanja obveznosti, določene z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in 

načrtom ocenjevanja znanja glede na izredne razmere izobraževanja na daljavo, 

3. potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu, 

4. pravila popravljanja nezadostnih ocen. 

(2) V vseh ostalih ozirih so veljavna sprejeta Šolska pravila o ocenjevanju znanja Šolskega centra Rogaška 

Slatina. 

 

2. člen 

(pravila preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo) 

(1) Učitelj preverja in ocenjuje znanje v dogovoru z dijaki in o načinu ocenjevanja seznani vodstvo šole ter 
razrednika. 
(2) Učitelj dijake vnaprej seznani s kriteriji uspešnosti pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter z merili 
ocenjevanja. Veljajo z letnim delovnim načrtom določene odstotkovne meje med ocenami.  
(3) Učitelj pri preverjanju in ocenjevanju znanja upošteva dijakove domače razmere ter preverjanje in 
ocenjevanje znanja ustrezno diferencira.  
(4) Učitelj pri ocenjevanju znanja dijaka opozori na nedovoljeno rabo učnih gradiv in učnih pripomočkov 
ali drugih nedovoljenih pripomočkov. V primeru neupoštevanja opozorila učitelj ocenjevanje prekine.   
(5) Učitelj izbere način ocenjevanja glede na poznavanje e-orodja in zagotavljanje ustrezne komunikacije 
z dijaki.  
(6) Učitelj mora zagotoviti javnost ocenjevanja (pri ocenjevanju prisotna vsaj dva dijaka ali drug profesor 
na predlog dijaka) in predhodno preverjanje znanja. 
(7) Učitelji zbirajo dokaze o znanju in opravljenih nalogah dijakov. 
(8) Dijakom se zagotovi možnost popravljanja in izboljševanja ocen na osnovi dogovora z učiteljem. 
 

3. člen 

(načini izpolnjevanja obveznosti pri izobraževanju na daljavo) 

Preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka:  

 ustno (ustni odgovori, videopredstavitve … v obliki videokonferenc),  

 pisno (naloge esejskega tipa, pisni odgovori, referati, seminarske naloge, poročila, dnevniki …),  

 video in avdio posnetki.  
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4. člen 

(roki izpolnjevanja obveznosti pri izobraževanju na daljavo) 

(1) Učitelj dijake seznani z roki ocenjevanja najmanj en teden pred ocenjevanjem.  
 

5. člen 
(potrebno število ocen pri posameznem predmetu ali modulu) 

(1) Učitelj pripravi spremembo načrta ocenjevanja (glede na letno pripravo).  
(2) Učitelj spremembo načrta ocenjevanja uskladi s člani strokovnega aktiva.  
(3) Učitelj s spremembo načrta ocenjevanja seznani vse dijake konkretnega oddelka.  
 

6. člen 

(pravila popravljanja nezadostnih ocen oz. pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov) 

(1) Učitelj se z dijaki dogovori za načine in roke popravljanja nezadostnih ocen  oz. za načine in roke 

pridobivanja ocen v primeru neocenjenih dijakov. 

 

7. člen 

(veljavnost) 

(1) Ta aneks prične veljati 17. 4. 2020 po pridobljenem mnenju učiteljskega zbora (9. 4. 2020), Dijaške 

skupnosti ŠCRS (13. 4. 2020), Sveta staršev ŠCRS (10. 4. 2020) in Sveta zavoda ŠCRS (16. 4. 2020).  

 

 

Ravnateljica ŠCRS 
mag. Dubravka Berc Prah 

 

 


