
OCENJEVANJE NA DALJAVO 

Spoštovani učenci in starši! 

V nadaljevanju vam pošiljam nekaj priporočil in dogovorov, ki smo jih sprejeli strokovni 

delavci glede pridobivanja ocen do konca šolskega leta na osnovi sklepa Ministrstva za 

izobraževanje in priporočil Zavoda za šolstvo. 

Povzetek Sklepa MIZŠ: 

- Za 1-2 urne predmete na teden sta dovolj 2 oceni v šolskem letu. 

- Za 3 in več urne predmete na teden so dovolj 3 ocene v šolskem letu. 

- Razmerje med pisnimi in ustnimi ocenami ni pomembno 

- V 2. ocenjevalnem obdobju mora biti pridobljena vsaj ena ocena, če pa je ta 

negativna, moramo učencu omogočiti vsaj še eno ocenjevanje do konca šolskega leta. 

- Učenci  od 1.- 6. razreda lahko ponavljajo v soglasju s starši. 

- V 7. in 8. razredu lahko učenci opravljajo popravne izpite iz največ treh predmetov, z 

več kot tremi negativnimi ocenami pa ponavljajo razred. 

- Roki za popravne izpite so trije. Če učenec v prvih dveh rokih popravnega/ih izpita/ov 

ne opravi, v septembru obiskuje višji razred in se po neuspešnem  opravljanju 

popravnega izpita (v času od 11. do 18. 9.) vrne nazaj v nižji razred. 

- Za vsak popravni izpit se organizira najmanj 10 ur dopolnilnega pouka. 

Glede na priporočila Zavoda za šolstvo se lahko ocenijo različni izdelki učencev, sodelovanje 

in odzivnost učencev v času pouka na daljavo od 16. 3. dalje. Temelj za zaključno oceno iz 

predmeta pa predstavljajo ocene pridobljene do 16. 3. 2020. 

Učenci bodo najmanj 4 dni pred ocenjevanjem izvedeli datum ocenjevanja (pisno ali 

ustno). O tem obvestimo tudi njegove starše. 

Za učence priseljence, ki so prvo leto v Sloveniji zakon in pravilnik omogočata različne 

prilagoditve ocenjevanja. Če pozitivnih ocen ni mogoče pridobiti, lahko neocenjeni 

napredujejo v naslednji razred.  

Učitelji bodo po prvomajskih praznikih obvestili učence katero učno snov bodo ocenjevali 

pri posameznih predmetih,  na kakšen način in kdaj (najkasneje 4 dni pred ocenjevanjem). 

Od učencev pričakujemo predvsem sprotno delo in pošiljanje izdelkov učiteljem v določenih 

rokih. 

Na koncu naj še poudarim, da pridobljene pozitivne ocene od 16.3. dalje ne bodo izražale 

realnega znanja otrok, bodo pa podane glede na izredne razmere in pogoje, v katerih so 

bile pridobljene. 

Skupaj z vsemi učitelji vam želim mirne počitnice, brez šolskega dela (če ste vse obveznosti 

do sedaj že opravili) in močno držimo pesti, da se že v mesecu maju vidimo v šoli. 
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