
  
 
V skladu z 41. členom Zakona o gimnazijah (Ur.l. RS št. 12/96, 59/01, 115/06), 40. 
členom in prvim odstavkom 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Ur.l. RS št. 79/06) in 19. in 47. členom Zakona o izobraževanju 
odraslih (Ur.l. RS št. 110/06), sprejme ravnateljica Srednje šole v Biotehniškem 
centru Naklo.  
 

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Šolska pravila ocenjevanja je določila ravnateljica po predhodni pridobitvi mnenja 
učiteljskega zbora (dopolnilo 11. člena) Pravilnika o ocenjevanju znanja 07/10. 

 
1. člen 

 
NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENI Z UČNIM 

NAČRTOM OZ. KATALOGOM ZNANJA 
 

Učitelj pri ocenjevanju znanja upošteva izobraževalni program, uporablja različne 
načine in oblike ocenjevanja, spoštuje različnost, osebno integriteto in pravice 
dijakov, načrt ocenjevanja znanja naj vsebuje najmanj: 

 programske enote, ki se ocenjujejo, 

 merila ocenjevanja znanja (minimalni standardi znanja, kriteriji 
ocenjevanja,…), 

 oblike, načine in postopke ocenjevanja, 

 koledar opravljanja obveznosti v rednem in izrednem izobraževanju, 

 ocenjevalna obdobja. 
Roki za pisno ocenjevanje znanja pri predmetu oziroma programski enoti (v 
nadaljnjem besedilu: načrt ocenjevanja znanja) se določijo najpozneje štirinajst dni 
po začetku ocenjevalnega obdobja in dijake z njimi seznani učitelj, ki jih poučuje ter 
jih vpiše v e- dnevnik. 

2. člen 

POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV 
 

Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot 1/3, se pisanje vsaj enkrat ponovi, 
vpišeta pa se obe oceni. Pisno popravljanje ocen je po pouku. Dijaki, ki so dosegli  
pri prvem ocenjevanju, pozitivno oceno, se lahko odločijo za ponovno pisanje. 
Upošteva se boljša ocena.  

Učitelj skupaj z dijaki opravi pisno analizo učnega uspeha in predlaga korake 
reševanja. Analizo učitelj odda ravnateljici v petih dneh po vrnitvi pisnih izdelkov.  

 

 



  
 

3. člen 

ROKE ZA VRAČANJE IZDELKOV, JAVNOST OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Pri ocenjevanju znanja ustnih odgovorov učitelj oceni dijakovo znanje takoj po 
končanem izpraševanju.   

Pri ocenjevanju znanja pisnih in drugih izdelkov učitelj dijaka oceni najpozneje v 
sedmih delovnih dneh po tem, ko jih dijak odda. 

Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke po petih delovnih dneh oziroma najpozneje v 
petnajstih delovnih dneh po vpisu ocene v redovalnico. V ocenjenih pisnih izdelkih 
učitelj ustrezno označi napake, da dijak lahko prepozna pomanjkljivosti v svojem 
znanju. Dijak ima pravico do vpogleda in obrazložitve ocene.  Prav tako starši 
oziroma zakoniti zastopniki. 

4. člen 

IZPITNI RED 
 

V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Na isti dan 
lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.  
Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.  
Dijak opravi izpit, ko opravi vse dele izpita.  
Na izpit se je potrebno prijaviti pet dni pred rokom izpita, odjaviti pa se je možno v 
treh dneh pred izpitom. 
Ustni izpiti in zagovori se opravljajo pred šolsko izpitno komisijo. 

 

5. člen 

KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU ZNANJA IN UKREPI 
 

Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka 
zaloti pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah 
šolskih pravil ocenjevanja znanja, ga lahko oceni z nezadostno oceno ali predlaga 
ustrezen ukrep.  

Udeležencu izobraževanja odraslih se pri kršitvah iz prejšnjega odstavka prekine 
ocenjevanje znanja oziroma izpit in se ga ne oceni. 

 

 



  
6. člen 

POSTOPEK OPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 
 

Učitelj lahko sam na predlog razrednika, ravnatelja, dijaka zaradi računske ali druge 
napake , povezane z ocenjevanjem odpravi napako in to pisno evidentira v ustrezen 
dokument in o tem obvesti dijaka. Če učitelj ne odpravi napake v skladu s prejšnjim 
odstavkom, o tem odloči ravnatelj. 

7. člen 

PRIPRAVA IZPITNEGA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 
 

Izpitno in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje znanja (v nadaljnjem besedilu: 
izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Izpitno gradivo ocenjevalec izroči ravnatelju 
najpozneje dan pred izpitom. 
Pri ustnem izpitu se pripravi vsaj pet izpitnih listkov več, kot je dijakov v skupini, ki 
opravljajo izpit. Vsak dijak izbere izpitni listek in ima pravico do ene menjave. Izpitni 
listki z vprašanji, na katera je dijak odgovarjal, se vrnejo v komplet izpitnih vprašanj. 
 

 

8. člen 

DRUGA PRAVILA OCENJEVANJA 

Dijak lahko piše za oceno največ tri pisne izdelke na teden in enega na dan. Štirinajst 
dni pred ocenjevalno konferenco se ne načrtuje pisnih izdelkov za oceno, razen na 
lastno željo dijaka (zapiše soglasje na pisni izdelek).  

Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in 
najmanj en datum ponovnega  ocenjevanja znanja. Učitelj lahko datume ponovnega 
ocenjevanja znanja, načrtuje na letni ravni. 

1. alineja 
OCENJEVANJE 

 
Znanje dijakov se ocenjuje s številčnimi oziroma opisnimi ocenami.  

Znanje dijaka se oceni s številčno oceno od 1 do 5, in sicer nezadostno (1), zadostno 
(2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5).  

Izpolnitev obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu, interesnih 
dejavnostih in drugih obveznosti (npr. Delovna praksa, obvezne izbirne vsebine) 
določenih z učnim načrtom oziroma katalogom znanj, se ocenjuje z opisnima 
ocenama »opravil« in: »ni opravil«.  

Številčne ocene od 2 do 5 in opisna ocena »opravil« so pozitivne.  



  
Za udeleženca izobraževanja odraslih se uporabljajo le pozitivne ocene. Če 
udeleženec izobraževanja odraslih pri ocenjevanju znanja ne doseže pozitivne 
ocene, se to evidentira v zapisnik o izpitu. 

2. alineja 
UČNI USPEH 

 
Splošni uspeh se določi kot: odličen, prav dober, dober in zadosten.  
Dijak doseže:  

– odličen splošni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno 
odlično (5), pri ostalih pa z oceno prav dobro (4),  

– odličen učni uspeh, če je le ena od ocen ocena dobro (3) in vsaj ena ocena 
odlično (5) več kot polovica vseh ocen, 

– prav dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno 
prav dobro (4), pri ostalih pa z oceno dobro (3),  

– prav dober učni uspeh, če je le ena od ocen ocena zadostno (2) in pri druga 
polovica ocen vsaj prav dobro (4) ali s skupnim povprečjem vseh ocen vsaj 
3,50,  

– dober učni uspeh, če je najmanj pri polovici predmetov ocenjen z oceno 
dobro (3), pri ostalih pa z oceno zadostno (2),  

– zadosten učni uspeh, če je pri več kot polovici predmetov ocenjen z oceno 
zadostno (2), pri ostalih pa z oceno pozitivno. 

 
Splošni uspeh na predlog razrednika, učitelja, ki dijaka poučuje ali ravnatelja, 
določi oddelčni učiteljski zbor. 

 

3. alineja 
IZPITI 

 
Dijak lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite.  

– Pri sprejemnem izpitu se preizkusijo nadarjenost oziroma sposobnosti 
dijaka, lahko pa tudi znanje jezikov, če so v skladu z izobraževalnim 
programom pogoj za vpis. 

– Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja 
dijak, ki: hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno predmeta oziroma 
programske enote, če se želi vpisati v drug izobraževalni program.  

– Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma 
programski enoti ni bil ocenjen.  

– Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer 
ima ob zaključku pouka nezadostno oceno.  

 
 
 
 



  
4. alineja 

UGOVOR ZOPER OCENO 
 

Dijak lahko v treh dneh od seznanitve z oceno oziroma ugotovitvijo v spričevalu ali v 
obvestilu o uspehu, vloži zoper njo pisni ugovor. Ravnatelj v treh dneh od prejema 
ugovora, ugotoviti njegovo utemeljenost.  
 
Če ugovor ni utemeljen, ravnatelj ugovor s sklepom zavrne, njegov sklep je 
dokončen. Če je ugovor utemeljen, ravnatelj najpozneje v treh dneh od dneva 
ugotovitve utemeljenosti ugovora, imenuje tričlansko komisijo.  
Komisija s sklepom odloči o ugovoru v treh dneh od imenovanja. Če je ugovor 
neutemeljen, ga zavrne in potrdi prvotno oceno, ugotovitev in sklep izroči dijaku v 
treh dneh. Če je sklep utemeljen, lahko določi novo oceno, spremeni ugotovitev na 
podlagi dokumentacije ali določi ponovno ocenjevanje dijaka. Pri ponovnem 
ocenjevanju mora sklep vsebovati datum, čas, kraj in način ter obseg ocenjevanja, s 
čimer mora biti dijak seznanjen najpozneje tri dni pred izvedbo ponovnega 
ocenjevanja. 
 
 
 
Pričetek veljavnosti pravilnika deset dni po objavi na spletni strani po predhodni 
obravnavi na učiteljskem zboru 27. 9. 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


