Spoštovani starši in učenci
Ocenjevanje znanja je ena od najbolj občutljivih učnih dejavnosti, še bolj pa to velja sedaj, ko pouk
poteka na daljavo. Tega se zavedamo prav vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa. Odločili
smo se, da tudi vas seznanimo s spremembami, ki veljajo v tem času.
To bo potekalo na osnovi sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Priporočil za
ocenjevanje znanja v osnovni šoli, ki jih je pripravil Zavod za šolstvo.
Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo
pa lahko tudi individualno.
Znanje učencev se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni najmanj
enkrat.
Pri ocenjevanju znanja bomo uporabili različne oblike in načine ocenjevanja znanja, ki smo jih že
uporabili pri preverjanju znanja ( npr. likovni, tehnični izdelki, seminarske naloge, projektno delo,
nastopi učencev, itd.).
V času izobraževanja na daljavo bomo učitelji prilagodili kriterije ocenjevanja znanja in z njimi
seznanili učence pred ocenjevanjem.
Učencem bomo omogočili vpogled v popravljen in ocenjen izdelek z ustrezno zapisano obrazložitvijo
oziroma povratno informacijo o dosežku.
Načine in oblike ocenjevanja smo učitelji uskladili na strokovnih aktivih. Oddelčni učiteljski zbori
smo uskladili načrt ocenjevanja za posamezni oddelek (načrt in način ocenjevanja).
Načrt in način ocenjevanja znanja za našo šolo dobite na povezavi.
V primeru, da je v družini več šoloobveznih otrok in se datumi in ure ocenjevanja prekrivajo,
obvestite učitelja, ki poučuje predmet.

Če je učenec med 1. 2. in 16. 3. 2020 že pridobil oceno, torej ni nujno, da ga učitelj oceni še po
16. 3. 2020, ampak upošteva ocene, pridobljene do 16. 3. 2020.
Učenec, ki v drugem ocenjevalnem obdobju pridobi negativno oceno, ima pravico, da je še enkrat
ocenjen do zaključka šolskega leta.
V primeru, da učenec v času izobraževanja na daljavo ne bo izpolnil vseh učnih obveznosti in bo
neocenjen pri posameznem predmetu ob koncu pouka, bo opravljal predmetni izpit.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred
ponavlja.
Učenec 7. in 8. razreda lahko opravlja popravni izpit največ trikrat. Če v tretjem roku izpita ne opravi
uspešno, razred ponavlja.
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