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Na podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) in Sklepa
ministrice za izobraževanje, znanost in šport (številka: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020) določa
ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru

DODATEK št. 2
K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA z dne 28. 11. 2018

1. člen
(ocenjevalna obdobja)
V skladu s Sklepom ministrice zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije Covid-19 oziroma
omilitev in odpravo posledic epidemije je pouk v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem
ocenjevalnem obdobju.
2. člen
(izvajanje pouka in ocenjevanja na daljavo)
V času od 19. 10. 2020 do preklica se pouk, preverjanje in ocenjevanje znanja izvajajo na daljavo. Pri
načrtovanju in izvajanju ocenjevanja znanja na daljavo se upoštevajo priporočila ZRSŠ (Priporočila za
preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo, št. 09127/2020-2, z
dne 29. 11. 2020).
Izvajanje pouka in ocenjevanja znanja na daljavo poteka preko spletnih učilnic in drugih
komunikacijskih povezav na daljavo.
3. člen
(število ocen, obseg in oblike ocenjevanja)
Glede na spremenjene okoliščine učitelji v okviru strokovnih aktivov pripravijo pri predmetih oz.
strokovnih modulih prilagojene načrte ocenjevanja znanja.
Pri pripravi načrtov ocenjevanja znanja se upošteva:
• učne vsebine, ki so primerne za poučevanje na daljavo (temu je potrebno ustrezno
prilagoditi letne učne priprave in ocenjevanje na daljavo);
• število načrtovanih ocen ( načrtovati je potrebno tako, da sta obseg snovi in oblika
ocenjevanja prilagojena možnostim ocenjevanja na daljavo).
Z novimi načrti ocenjevanja učitelji predmeta oz. strokovnega modula seznanijo dijake pri pouku.

4. člen
(načrti ocenjevanja znanja)
Zaradi spremenjenih okoliščin se načrti ocenjevanja znanja prilagodijo glede na epidemiološko
situacijo. Učitelji oz. strokovni aktivi s spremenjenimi roki za ocenjevanje znanja na daljavo seznanijo
dijake. Aktualni datumi se evidentirajo tudi v spletni aplikaciji LoPolis.

5. člen
(preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo)
Za preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo pri posameznih predmetih oz. strokovnih modulih
učitelji v okviru strokovnih aktivov pripravijo natančna navodila oz. pravila, načine, roke, kriterije in
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merila ocenjevanja znanja ter o tem seznanijo dijake še pred pričetkom ocenjevanja na daljavo. Znanje
se preverja ustno ali pisno praviloma pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja.
Učitelj mora s preverjanjem in ocenjevanjem znanja tudi preko komunikacijskih povezav na daljavo
zagotavljati doseganje učnih ciljev.
Pri videokonferenčnem ustnem ocenjevanju znanja mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja z
upoštevanjem integritete vsakega posameznega dijaka.
6. člen
(druge oblike ocenjevanja znanja)
Učitelj lahko oceni tudi dijakovo delo, ki ga je opravil na daljavo, npr. učne liste, poročila, dnevnike,
seminarske naloge, projektne naloge ...
7. člen
(kršitve pri ocenjevanju znanja na daljavo)
V primeru, da učitelj med ocenjevanjem znanja na daljavo zazna uporabo nedovoljenih pripomočkov
ali se dijak nenavadno obnaša, mu izreče opozorilo. Če dijak kljub opozorilu nadaljuje s kršitvijo, ga
učitelj ne oceni.
8. člen
(popravljanje negativne ocene v ocenjevalnem obdobju)
Dijaku, ki v ocenjevalnem obdobju ni ocenjen ali ima negativno oceno, učitelj določi način in datum
ocenjevanja pred zaključkom pouka. S tem ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.
Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno ali je neocenjen, učitelj določi način in najmanj
en oz. po dogovoru tudi več datumov ocenjevanja znanja.

9. člen
(uveljavitev Dodatka št. 2 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja)
Z Dodatkom št. 2 se smiselno uporabljajo Šolska pravila ocenjevanja znanja z dne 28. 11. 2018 v členih,
ki niso v nasprotju s tem dodatkom.
Dodatek št. 2 se objavi na spletni strani šole dne 8. 12. 2020 in začne veljati naslednji dan po objavi.

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
Radenci, 8. 12. 2020
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