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Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5

9252 Radenci

Na podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) in
okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (številka: 603-3/2020/15 z dne 3. 4. 2020)
določa ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci po predhodni obravnavi strokovnih
aktivov
DODATEK št. 1
K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA z dne 28. 11. 2018

1. člen
(izvajanje pouka in ocenjevanja na daljavo)
V času izrednih razmer COVID -19 se izvajata pouk in ocenjevanje znanja na daljavo.
Izvajanje pouka in ocenjevanja znanja na daljavo poteka preko spletnih učilnic ter na druge načine
komunikacijskih povezav na daljavo.
2. člen
(preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo)
Za preverjanje in ocenjevanje na daljavo učitelji pripravijo natančna navodila oz. pravila, načine, roke
in kriterije ocenjevanja znanja ter o tem seznanijo dijake še pred pričetkom ocenjevanja na daljavo.
Pri ustnem ocenjevanju znanja preko komunikacijskih povezav na daljavo mora biti zagotovljena
javnost ocenjevanja s tem, da sta prisotna najmanj dva dijaka ali učitelj na predlog dijaka. Termin
ustnega ocenjevanja se določi po dogovoru z dijaki.
Dijaki morajo biti o spremenjenih terminih pisnega ocenjevanja seznanjeni vsaj pet (5) dni prej.
Učitelj lahko oceni tudi dijakovo delo, ki ga je opravil na daljavo, npr.: učne liste, poročila, dnevnike,
seminarske naloge, projektne naloge, nastope ...

3. člen
(načrti ocenjevanja znanja)
V kolikor učitelji utemeljeno, zaradi izobraževanja na daljavo, spremenijo vsebinske sklope, število
ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki so določeni v finih kurikulih, načrtih ocenjevanja znanja in
katalogih znanja, morajo o tem seznaniti dijake preko komunikacijskih povezav na daljavo in vpisati ta
zaznamek v e-dnevnik za posamezen predmet/modul.

4. člen
(uveljavitev Dodatka št. 1 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja)
Z Dodatkom št. 1 se smiselno uporabljajo Šolska pravila ocenjevanja znanja z dne 28. 11. 2018 v
členih, ki niso v nasprotju s tem dodatkom.
Dodatek št. 1 se objavi na spletni strani šole dne 16. 4. 2020 in začne veljati naslednji dan po objavi.

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
Radenci, 16. 4. 2020
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