
 
 

 

 
 

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE – OCENJEVANJE ZNANJA 

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši. 

 

Mineva šesti teden izobraževanja na daljavo. Šolo in naše vsakodnevno običajno skupno delo vsi 

zelo pogrešamo. Zato smo toliko bolj veseli vsakega stika, ki poteka preko spletnih učilnic, video 

srečanj in telefonskih pogovorov. Ponosni smo na vas, ko vidimo koliko truda ste vložili v opravljanje 

nalog in je vaš napredek viden. Velikokrat presežete naša pričakovanja.  

 

Prejšnji petek smo šole prejele sklep ministrice in priporočila Zavoda za šolstvo v povezavi z 

ocenjevanjem in napredovanjem učencev v izjemnih okoliščinah. Povzetki obeh dokumentov so bili 

objavljeni tudi v medijih.  

 

Bistvene spremembe so v številu pridobljenih ocen v šolskem letu in razmerju med pisnimi in ustnimi 

ocenami. V drugem ocenjevalnem obdobju naj bi bili učenci ocenjeni vsaj enkrat pri vsakem 

predmetu.  

 

V teh dneh so se sestajali strokovni aktivi učiteljev in pripravljali podroben in konkreten načrt 

preverjanja in ocenjevanja, ki bo v skladu s prejetim sklepom in priporočili.  

 

Kot je bilo že napovedano, bo ocenjevanje potekalo v mesecu maju in juniju. Učitelji vas bodo 

obvestili, kdaj in kako bo potekalo ocenjevanje pri posameznem predmetu, seznanili vas bodo tudi 

s kriteriji ocenjevanja. Vsa ocenjevanja bodo napovedana teden dni pred ocenjevanjem na 

eAsistentu. 

 

Pred nami je zahtevno obdobje in vsi skupaj se bomo potrudili, da bo pridobivanje ocen čim manj 

stresno. Zavedamo se, da nimajo vsi učenci enakih pogojev za učenje na daljavo, zato bo potrebno 

zelo tankočutno pristopiti k pridobivanju ocen. Verjamem, da bomo skupaj uspeli. 

 



 
 

 

 
 

Najpomembnejše iz sklepa ministrice: 

 

OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV 

 

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo 

pa lahko tudi individualno. 

 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca 

oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. 

 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca 

oceni najmanj trikrat v šolskem letu. 

 

Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. 

 

Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri 

čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

 

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 v šolskem letu. 

 

Učenec ima možnost izdelek/dokaz o naučenem, ki bo ocenjen, na podlagi povratnih informacij 

izboljšati. Učitelj učencem zagotovi možnost popravljanja ocen. Učencem, ki izrazijo željo po 

popravljanju oziroma izboljševanju ocene, učitelj to praviloma omogoči. 

 

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca 

letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in 

ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. 

 



 
 

 

 
 

NAPREDOVANJE UČENCEV IZ RAZREDA V RAZRED 

 

Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več 

predmetov, lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju 

s starši. 

 

Učenec 7. in 8. razreda: 

• ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, 

razred ponavlja, 

• ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ treh predmetov, do konca 

šolskega leta opravlja popravni izpit. Popravni izpit lahko opravlja največ trikrat, 

• ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, 

razred ponavlja, 

• ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz največ treh predmetov, opravlja 

popravni izpit, 

• ki do konca šolskega leta ni pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, pogojno napreduje v višji 

razred. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja. 

  

ROKI ZA POPRAVNE IZPITE 

 

• Prvi izpitni rok za učence 9. razreda ostaja od 16. 6. 2020 do 29. 6. 2020, za učence od 1. do 8. 

razreda pa od 26 . 6. 2020 do 9. 7. 2020. 

• Drugi izpitni rok za učence od 1. do 9. razreda ostaja od 18. 8. 2020 do 31. 8. 2020. 

• Tretji izpitni rok za popravne izpite je od 11. 9. 2020 do 18. 9. 2020. 

 

Za učence, ki imajo popravne izpite, šola organizira dopolnilni pouk v obsegu najmanj 10 ur za 

posamezni predmet. 

 

Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne izvede. 



 
 

 

 
 

Poleg rednega dela na šoli že načrtujemo novo šolsko leto. Prejeli ste že obvestilo glede izbirnih 

predmetov, kmalu lahko pričakujete tudi prijavnice za podaljšano bivanje, jutranje varstvo in 

prehrano. 

 

Verjetno se zelo veselite prvomajskih počitnic. Zaslužili ste si jih, saj ste res trdo delali.  

 

Želim vam, da si v tem času naberete novih moči, preden v maju nadaljujemo s šolo na daljavo in 

vsemi dolžnostmi, ki so potrebne za uspešen zaključek šolskega leta. 

 

 

V upanju, da se kmalu vidimo v šoli, vas lepo pozdravljam. 

 

Janja Sršen, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 


