
DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANA  GJP V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO  

  

V izrednih razmerah, času izobraževanja na daljavo, se Šolska pravila ocenjevanja znanja GJP, dopolni 

in prilagodi, glede na možnosti, ki jih zavod lahko zagotavlja.  

1.člen  

(načini ocenjevanja in ugotavljanja izpolnjevanja drugih obveznosti)  

V izrednih razmerah, ko se izvaja pouk na daljavo, se za ocenjevanje znanja uporabljajo 

komunikacijski kanali, ki so dostopni tako učiteljem kot dijakom:  

- e-pošta  

- komunikacija preko eAsistenta  

- telefonski klic ali Skype  

- Office 386 – spletne učilnice;   

- Video konference – Teams, Wox, Zoom, Exam.net,SU  Moodle, One note  

- Drugi kanali, ki jih tudi sicer uporabljajo učitelji za delo na daljavo  

Kateri komunikacijski kanal bo uporabljen, se dogovori učitelj posameznega predmeta z dijaki 

oddelka, ki ga poučuje.  

Protokol izvedbe ocenjevanja na daljavo je priloga tega pravilnika. 

  

2.člen  

(načrt ocenjevanja znanja)  

V izrednih razmerah, v času izvajanja pouka na daljavo, aktivi dopolnijo načrt ocenjevanja znanja, kjer 

določijo temeljne standarde  znanja, ki jih morajo dijaki osvojiti v času izobraževanja na daljavo, 

merila in načine ocenjevanja znanja, število potrebnih ocen, kriterije za ocenjevanje in zaključevanje 

ocen. Pri tem upoštevajo Sklep o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 

2020/2021 z dne 26. 11. 2020, s katerim se spremeni organizacijo pouka tako, da je delo v samo 

enem ocenjevalnem obdobju. Temu  dejstvu in v skladu s priporočili ZRSŠ strokovni aktivi prilagodijo 

načrte ocenjevanja znanja. 

 S prenovljenim NOC  seznanijo dijake pred začetkom ocenjevanja na daljavo.  

 

3.člen  

(seznanitev z roki  in načinom ocenjevanja)  

Dijak mora biti s terminom  in načinom ocenjevanja seznanjen en teden pred ocenjevanjem. Če se 

dijak napovedanega ocenjevanja brez opravičljivega razloga ne udeleži ali ne odda izdelka, bo 

označen z  Ni pristopil (NPS). Če  dijak ob zaključku šolskega leta ne bo imel dovolj ocen v skladu z 

NOC, bo zaključena ocena neocenjen.  

 



 

4.člen  

(nedovoljeni pripomočki in kršitve)  

Če dijak pri izdelkih za ocenjevanje ali pri neposrednem ocenjevanju uporablja nedovoljene 

pripomočke ali goljufa, se kršitev sankcionira z nezadostno oceno. Kršitev se evidentira oz. naredi 

zapisnik.  

Če učitelj dvomi v verodostojnost oddanega izdelka, dijakovo znanje preveri še ustno in šele nato 

določi oceno.   

  

5.člen  

(negativno ocenjeni dijaki ob izteku ocenjevalnega obdobja) 

Dijak, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum 

ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja. 

 

6.člen 

(veljavnost Šolskih pravil ocenjevanja znana v izrednih razmerah)  

Šolska pravila ocenjevanja znanja GJP ostajajo v veljavi, vendar se jih uporablja sorazmerno, v skladu 

s pogoji izrednih razmer in šolanja na daljavo.   

  

Dopolnitve je po seznanitvi UZ v dopisni obliki sprejela ravnateljica Gimnazije Jožeta Plečnika 

Ljubljana, Lidija Žigon, dne 3. 12. 2020.  
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