
 

 

V skladu s 11. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednji šoli (Uradni list RS št. 60/2010) in 

Šolskih pravil Gimnazije Jesenice  ravnateljica Gimnazije Jesenice določa   

 

ŠOLSKA PRAVILA  OCENJEVANJA  
 

 

I. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI 

 
1. člen 

(določanje obveznosti) 
 

1. Obveznosti dijakov so določene z učnim načrtom, katalogom znanj, merili in načrtom 

ocenjevanja, ki jih določijo predmetni aktivi ter Letnim delovnim načrtom šole. 

2. Načine in roke opravljanja določijo predmetni aktivi. O načinih in rokih opravljanja 
obveznosti dijake seznanijo učitelji posameznih predmetov. 

 

2. člen 

(vrste ocenjevanja) 

 

1. Znanje se ocenjuje pri pouku ali na  izpitu. 

2. Oblike in načine ocenjevanja znanja določi strokovni aktiv šole na začetku šolskega leta v 
skladu s katalogi znanj oz. z učnimi načrti predmeta. Posamezni učitelji o tem seznanijo dijake. 

3. Strokovni aktiv posebej opredeli oblike in načine ocenjevanja na izpitih. 

4. Izpolnjevanje drugih obveznosti, kot so Obvezne izbirne vsebine ugotavlja razrednik. 

 

3. člen 

(merila ocenjevanja znanja in terminski načrt ocenjevanja znanja) 
 

1. Strokovni aktiv šole na začetku šolskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja med rednim 

ocenjevanjem in na izpitih. 

2. Učitelj z datumi rednih pisnih ocenjevanj  seznani dijake oddelka oziroma skupine. V skladu 
z 12. členom Pravilnika vsak učitelj dijake seznani z načrtom ocenjevanja znanja  najpozneje 

sedem delovnih dni po njihovem sprejetju na strokovnem aktivu šole.  

3. Vodja aktiva odda načrt pisnega ocenjevanja  aktiva ravnateljici. 
4. Če učitelj pri ocenjevanju  pisnega izdelka ugotovi, da je iz objektivnih razlogov potrebno 

spremeniti vnaprej objavljene meje za ocene, jih posledično lahko zniža. Z razlogi za 

spremembo seznani dijake in obrazložitev zapiše v dnevniku v poglavje »Podatki o 
preverjanjih znanja za oceno«. Obrazložitev odda tudi ravnatelju.  

5. Če zaradi izvedbe dejavnosti v okviru Obveznega dela OIV( športni in kulturni dan, 

ekskurzija,….)  ni mogoče izvesti napovedanega pisnega ocenjevanja, dijaki pišejo test prvo 

naslednjo uro, upoštevaje 13. člen Pravilnika  o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. Prva dva 
tedna in zadnja dva tedna konferenčnega obdobja dijaki ne pišejo rednih kontrolnih nalog. 

Namenjeni so pridobivanju ocen, potrebnih za doseganje minimalnih standardov ali za 

izboljševanje že pridobljenih ocen.  
6. Za to obdobje ne velja določilo 2. odstavek  13. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v 

srednjih šolah . Dijak, ki v tem obdobju ponavlja pisni izdelek oz. ga piše na lastno željo, 

zapiše soglasje na pisni izdelek. 
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       4.  člen 

( preverjanje znanja) 

 

1. Učitelj s preverjanjem znanja ugotavlja doseganje učnih ciljev, ki so predmet ocenjevanja 

znanja. 
2. Preverjanje znanja je obvezno pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanj, kar  učitelj vpiše v 

dnevnik . Preverjanje se lahko izvaja  tudi pred vsemi drugimi oblikami ocenjevanja. 

 

5. člen 

(ponavljanje pisnih nalog) 

 

1. V skladu s 14. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah. šola določi, da se 
pisna naloga enkrat ponovi, če je 50% ali več pisnih izdelkov ocenjeno negativno. Učitelj 

opravi z dijaki analizo pisne naloge pri uri, ko dijake seznani z rezultati. O ocenah in 

rezultatih analize učitelj takoj pisno oz. z e-pošto obvesti razrednika in ravnatelja.  
2. Ponovnega pisanja se morajo udeležiti dijaki, ki prvič niso pisali in dijaki, ki so bili prvič 

negativno ocenjeni.  

3. Ponovitev pisne naloge ni obvezna za dijake, ki so že prvič pridobili pozitivno oceno.  
4. Obvezno ponavljanje pisnega izdelka se lahko opravlja tudi izven pouka, popoldne ali v 

soboto.  

5. V skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah se vpišeta obe oceni. 

 

6. člen 

(osebni  načrt za opravljanje nerealiziranih obveznosti v prvem ocenjevalnem obdobju) 

 
1. Učitelj predmeta pri katerem je dijak ob ocenjevalnem obdobju negativno ocenjen ali je bil 

neocenjen pripravi osebni  načrt za opravljanje nerealiziranih obveznosti v prvem 

ocenjevalnem obdobju. Vsebino načrt za opravljanje nerealiziranih obveznosti v prvem 

ocenjevalnem obdobju vnese učitelj v zbirno tabelo, katero vodi razrednik. Dijak s podpisom 
potrdi seznanitev z načrtom. 

2. Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno ali je bil neocenjen, učitelj določi 

način in najmanj en datum ocenjevanja znanja. 
3. Starši se lahko seznanijo z vsebino načrta na govorilnih urah. 

4. Pripravo načrt za opravljanje obveznosti razrednik omogoči tudi dijaku, ki je nadarjen, 

dijaku – migrantu, po pedagoški presoji pa tudi drugim. 

                                
II. OCENE IN UGOTOVITVE 

7. člen 

(obteženost ocen ) 
 

Obteženost ocen (pisnih, ustnih in ocen, pridobljenih na drugačne načine) določi posamezen 

strokovni aktiv. Ocene so lahko enakovredne ali razdeljene v vsaj dva različno obtežena 

sklopa. Določeno obtežitev (razmerje ocen) upoštevamo pri določanju zaključne ocene ob 
koncu pouka.   

 

8. člen 

(izročanje ocenjenih izdelkov) 

1. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov ter drugih obveznosti, določenih z izobraževalnim 

programom, učitelj dijakovo znanje oceni in z ocenami seznani dijake najkasneje v sedmih 
delovnih dneh potem, ko jih dijak odda. 

2. Pred vpisom ocene v dokumentacijo dijak dobi izdelek na vpogled, da ga pregleda in tako dobi 

informacijo o pomanjkljivostih v znanju, preveri doseženo število točk in oceno ter lahko 

zahteva morebitna pojasnila. 
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3. Dijak lahko vloži obrazložen ugovor na oceno v 3 delovnih dneh po seznanitvi z oceno. 

4. Dijak ali starši lahko pisno zaprosijo za fotokopijo pisnega izdelka v pritožbenem roku. 
 

9. člen 

(vpis ocen in ugotovitev) 
 

1. Učitelj takoj po zaključku ustnega ocenjevanja seznani dijaka z oceno. 

2. Različne oblike ocenjevanja se razlikujejo po barvah vpisanih ocen: 

 z modro barvo se vpisujejo ocene ustnega ocenjevanja, 

 z rdečo barvo se vpisujejo  ocene rednega pisnega ocenjevanja   

 oceno ostalih oblik ocenjevanja določenih s strani strokovnih aktivov v šolskem letu 
( projektno delo, govornih nastopov, domače branje, seminarskih nalog, vaj, praktične 

izdelke )  vpiše učitelj skladno s tabelo v eAsistentu. 

3. Če dijak v konferenčnem obdobju ni pozitiven, se v redovalnico ob koncu ocenjevalnega 

obdobja  označi neg (negativen), noc (ni ocenjen) ali opr (oproščen).  
 

 

III. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV 

 

10. člen 

(vračanje izdelkov) 
Učitelj vrne dijakom pisne izdelke po poteku roka za ugovor na oceno, najkasneje v tridesetih 

dneh po vpisu ocene v redovalnico, v primeru ugovora pa po končanem postopku. 
 

 

IV. IZPITNI RED 
        11. člen 

(priprava izpitnega gradiva) 

 
1. Izpitno gradivo pripravi strokovni aktiv. 

2. Vodja strokovnega aktiva izroči izpitno gradivo v zaprti ovojnici ravnateljici v njegovo 

pisarno najkasneje dan pred izpitom, ki hrani gradivo v blagajni. 
3. Predsednik izpitne komisije  po opravljenem izpitu odda vso izpitno dokumentacijo 

ravnateljici. 

12. člen 

(oblika in obseg izpita) 

 

1. Oblika in način opravljanja izpita sta določena v Načrtu in merilih ocenjevanja znanja, ki jih 

aktiv določi na začetku šolskega leta.  
2. Popravni in predmetni izpit vsebujeta pregledno snov celega šolskega leta. 

3. Pri dopolnilnem izpitu ocenjujemo le snov, pri kateri dijak ni bil ocenjen. Ob koncu pouka učitelj 

seznani dijaka, pri kateri snovi bo ocenjen na dopolnilnem izpitu. 
 

 

         13. člen 

      ( omejitve) 

 

1. Dijak se pisno prijavi k izpitu 5 dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje 3 dni pred 

izpitnim rokom. 
2. Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga iz opravičenih razlogov prekine, ga 

lahko opravlja še v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli 

pisno sporočiti najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezne dokaze. O upravičenosti 
razlogov odloči ravnateljica najkasneje v treh dneh po prejemu vloge. 
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3. Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita oziroma dela 

izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izkoristil izpitni rok. 

4. V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnateljica lahko iz 

utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.  

5. Na isti dan lahko dijak opravlja največ en izpit ali dele izpita iz enega predmeta.  

6. Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.  

7. Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.  

8. Dijak s predmetnim izpitom lahko v času šolanja na naši gimnaziji izboljšuje oceno pri 

posameznem predmetu samo enkrat , ali v 3. ali  v 4. letniku 

14. člen 

(trajanje) 

 
1. Pisni izpit ali pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut. 

2. Ustni izpit oziroma ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Dijak 

ima po dodelitvi vprašanja pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita. 
 

15. člen 

(potek izpitov) 

 
1. Izpiti se opravljajo pred šolsko izpitno komisijo. 

2. Pisni izpit nadzoruje nadzorni učitelj, oceni pa ocenjevalec. 

3. Ustni del izpita se opravlja pred šolsko izpitno komisijo, ki jo imenuje ravnateljica med učitelji 
šole. Vsaj dva člana komisije sta praviloma učitelja predmeta, iz katerega dijak opravlja izpit  Pri 

ustnem izpitu izprašuje izpraševalec. Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval pri 

predmetu.  
4. Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov v skupini, ki opravljajo 

izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave, kar ne vpliva na oceno. 

Izpitni listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj. 

5. Šolska izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen predlog izpraševalca, predsednik pa o oceni 
takoj obvesti dijaka. 

6. Dijak s podpisom na zapisniku o izpitu potrdi seznanitev z oceno. 

 

 

V. NAPREDOVANJE IN PONAVLJANJE 

 
16. člen 

(podaljšanje statusa dijaka) 

Dijaki s posebnimi potrebami, dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, perspektivni in vrhunski športniki in 

dijaki, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju  ter dijaki, ki zaradi starševstva, izjemnih 

socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov niso izpolnili 
obveznosti iz izobraževalnega programa,  imajo pravico večkrat obiskovati isti letnik. 

Status dijaka se lahko podaljša, vendar največ za dve leti. 

O tem odloči ravnatelj šole. 

Dijak, ki se mu odobri opravljanje šolskega leta v dveh letih  
-  je dolžan  redno obiskovati pouk,  

- priznajo se mu pridobljene ocene v preteklem šolskem letu, 

- pri  ocenjevanjih znanja se mu upoštevajo boljše ocene. 
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VI. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA 
 

17. člen 

(nedovoljeni pripomočki in prepisovanje) 
 

1. Če dijak pri pisni nalogi ali pisnem izpitu uporablja pripomočke, ki niso dovoljeni oziroma niso 

bili dogovorjeni, se kršitev, v skladu z 32. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih 

šolah, takoj sankcionira. Pisni izdelek se odvzame in oceni z negativno oceno.  
2. V primeru posedovanja oz. uporabe IKT med ustnim ali pisnim ocenjevanjem se upoštevajo 

določila 32. člena Šolskih pravil Gimnazije Jesenice. 

 
Kršitev se evidentira v dnevnik oziroma zapisnik o  izpita. 

 

18. člen 

(izogibanje ustnemu ocenjevanju) 

 

Učitelji, ki se odločijo za napovedano ustno ocenjevanje znanja, upoštevajo naslednje določilo: dijak, ki 

se neopravičeno ne udeleži napovedanemu ocenjevanju, bo nenapovedano ustno ocenjen do konca 
ocenjevalnega obdobja. 

 

19. člen 

(obveznost oddaje pisnega izdelka za oceno) 

 

Dijak, ki začne pisati izdelek, ga mora tudi oddati. 
 

 

VI. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 
 

20. člen 

(odpravljanje napak) 

 
Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, dijaka ali ravnatelja zaradi računske ali druge očitne napake, 

povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument (redovalnica, 

zapisnik o izpitu) in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nanaša. 32. člen 
 

VII. UGOVOR ZOPER OCENO 

21. člen 

 

V primeru ugovorov na oceno upoštevamo 33. oz 34. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih 

šolah. 
 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

22. člen 

( uveljavitev pravil ) 
 

Ta Šolska pravila ocenjevanja začnejo veljati 1. 10. 2015. Z dnem njihove uveljavitve prenehajo veljati 

Šolska pravila ocenjevanja, sprejeta 1. 10. 2013. 
 

 

         ravnateljica 
         mag. Lidija Dornig 

 

 


