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Zbor učnega osebja, v skladu z zakonskimi določili, ki so predvideni po:
➢Z.

Odl. 297/94, Z št. 352/1995;

➢OPR

št. 249 z dne 24. junija 1998;

➢OPR

št. 275 z dne 8.marca 1999 (člena 3 in 8);

➢M.O.

št. 49/2000;

➢M.O.

št. 90/2000;

➢M.

Odl. št. 42/2007;

➢M.

odredbe št. 92/2007;

➢Z.

169 z dne 30. oktobra 2008;

➢M.

okrožnice št. 100/2008;

➢M.

odl. 99/2009, OPR št. 122 z dne 22. junija 2009;

➢Z.

št. 170 z dne 8.oktobra 2010;

➢M.

Okr. št. 20/2011;

➢M.

Okr. št. 94/2011;

➢M.

Okr. št. 89/2012, priporočila z dne 27/12/2013;

➢M.

Okr. št. 8/2013;

➢Z.

št. 107/2015;

➢Z.

Odl. Št. 62/2017;

➢M.Odl.št.
➢M.

74/2017;

Okr. št.1865/2017

namerava uskladiti celoten proces ocenjevanja Večstopenjske šole s slovenskim učnim
jezikom Opčine in osvestiti učence in njihove družine o namenu, pravilih in poteku
ocenjevanja.
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UVOD: Ocenjevanje znanja, vrednotenje kompetenc
državni izpit ob zaključku prve stopnje šolanja
Zagotavljanje transparentnosti postopkov

in
–

Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 uvaja nov način ocenjevanja znanja,
pridobljenih kompetenc in potek zaključnega državnega izpita.
Ocenjevanje na prvi stopnji šolanja (osnovna in nižja srednja šola)
Kaj se ocenjuje: Ocenjujeta se tako učenčevo znanje kot njegov napredek pri učnem
procesu.
Namen ocenjevanja: Ocenjevanje ima formativni in vzgojni namen, prispeva k
izboljšanju znanja in učnega uspeha, omogoča spremljanje dosežkov oz. učnega in
osebnostnega razvoja.
Področja ocenjevana: Ocenjuje se doseženo učenčevo znanje pri posameznih
predmetih in na področju državljanske vzgoje.
Kako se ocenjuje: s številčno oceno v desetinkah, vsaka ocena na lestvici do 10
odgovarja različnemu nivoju doseženega znanja.
Kdo izvaja postopek ocenjevanja: Ocenjevanje znanja in napredovanja učencev
izvajajo razredni učitelji na osnovni šoli in profesorji, oz. razredni svet, na srednji šoli
prve stopnje.
Kriteriji in način ocenjevanja: Kriteriji, oblike in način ocenjevanja učnih predmetov
in vedenja, ki jih določi zbor učnega osebja, so objavljeni v triletnem šolskem vzgojnoizobraževalnem programu.
Ocenjevanje po predmetih: Zbor učnega osebja določa na osnovi uspehov pri
posameznih predmetih splošne kriterije za (ne)pripustitev v naslednji razred ali k
zaključnemu državnemu izpitu. V primeru, da ima učenec nižje ocene od 6/10 pri več
predmetih, se lahko razredni svet odloči za nepripustitev v naslednji razred. Kriteriji in
način ocenjevanja so dosegljivi na šolski spletni strani http://www.vsopcine.it na
podstraneh VIP - Triletni načrt vzgojno-izobraževalne ponudbe.
Podporne dejavnosti: Obvezna šola daje poseben poudarek vsem dejavnostim, ki na
katerikoli način pomagajo učencem, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja, da
nadoknadijo svoje vrzeli, podkrepijo svojo pripravo in dogradijo ter razvijejo osnovne
kompetence. V ta namen nudijo profesorji učencem podporni pouk med rednim
poukom, delo v nivojskim skupinah, individualizirano domače delo, občasno dodatno
popoldansko pripravo na zaključne izpite in ob primernem finančnem nakazilu tudi
popoldanski podporni pouk.
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V primeru, da učenci ne dosežejo zastavljenih ciljev, mora šola, na osnovi Zakonodajnega
odloka št. 62 z dne 13.04.2017, poskrbeti za specifične strategije, ki bodo pripomogle k
izboljšanju dojemanja, razumevanja in posledično doseganja boljših učnih uspehov
učencev.

Ocenjevanje vedenja: Skladno z državljanskimi kompetencami se vedenje ocenjuje s
sintetično opisno oceno. Dodatno se na srednji šoli pri ocenjevanju vedenja upoštevajo
določila Štatuta študentk in študentov, Dogovor o vzgojni soodgovornosti in šolski
pravilnik.
Opisno vrednotenje: Ob zaključku vsakega štirimesečja šola pisno obvesti starše o
učnem uspehu. Ocene posameznih predmetov in vedenja dopolnjuje v spričevalu tudi
skupno opisno vrednotenje, ki odraža celostni znanje, napredek in sodelovanje.
Verouk in alternativne dejavnosti: Ocenjevanje verouka in alternativnih dejavnosti
se ocenjujejo s sintetično opisno oceno, ločeno od ostalih predmetov.
Transparentnost ocenjevanja in obveščanje: Šola zagotavlja transparentnost
ocenjevanja in pravočasno seznanja starše s predpisi, postopki in ocenami. Šola redno
seznanja družine glede učnega napredka in vedenja. Profesorji so staršem na
razpolago za individualne pogogovore eno uro tedensko v jutranjih urah skozi celo
šolsko leto in trikrat letno se lahko popoldne pogovorijo z vsakim posameznim
profesorjem na roditeljskem sestanku. Posamezni profesor, razredničar/ka ali
ravnateljica pa lahko preko pisnega sporočila pokliče starše na šolo za izjemni razgovor
v posebnih primerih.
Napredovanje v naslednji razred: Učenci praviloma napredujejo v naslednji razred
tudi v primeru delno doseženih učnih nivojev ali ko je postopek pridobivanja le-teh še v
teku.
Pomanjkljivosti v znanju: V primeru pomanjkljivosti v znanju mora šola ob zaključku
vsakega ocenjevalnega obdobja pravočasno in ustrezno obveščati družine in na osnovi
lastne organizacijske in didaktične avtonomije mora šola v tovrstnih primerih tudi
načrtovati ustrezne posege za izboljšanje učnih dosežkov.
Ponavljanje razreda: Sklep o nepripustitvi učenca v naslednji razred se sklene v
izjemnih in utemeljenih primerih in le če za to obstajajo dokazani ter tehtni razlogi.
Tovrstni sklep mora biti soglasno sprejet.
Veljavnost šolskega leta na srednji šoli prve stopnje
Prisotnost pri pouku: Prisotnost pri pouku je obvezna, zahteva pa se vsaj tri četrtine
prisotnosti letnega šolskega urnika, točno število zahtevanih ur prisotnosti pri pouku
mora šola sporočiti družinam na začetku šolskega leta.
Dopuščena odstopanja od obveznih prisotnosti: V utemeljenih in dokumentiranih
primerih lahko zbor učnega osebja sprejme sklep o dopuščenih odstopanjih od
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obveznih prisotnosti, razredi svet mora v tovrstnih primerih vsekakor razpolagati z
zadostnimi elementi za ocenjevanje učencev.
Pripustitev k zaključnemu izpitu na srednji šoli prve stopnje
Nacionalno preverjanje znanja INVALSI:
Opravljeno nacionalno preverjanje
znanja predstavlja pogoj za pripustitev k zaključnemu izpitu: preizkusi znanja, iz
slovenščine, matematike in angleščine se v tretjem razredu srednje šole izvedejo pred
zaključkom šolskega leta, najkasneje v mesecu aprilu. Po opravljenih preizkusih
prejmejo učenke in učenci ob zaključku šolskega leta potrdilo o doseženih rezultatih.
Zaključni izpit - vstopna ocena: Učenci tretjega razreda srednje šole so pripuščeni k
zaključnemu državnemu izpitu s številčno oceno v desetinkah, ki jim je dodeljena na
osnovi celotnega, triletnega šolskega uspeha v srednji šoli. V primeru, da pri enem ali
več predmetih ne dosežejo zastavljenih ravni znanja ali jih dosežejo le delno, jih lahko
razredni svet pripusti k zaključnemu izpitu tudi z negativno oceno, nižjo od 6/10.
Izpitne preizkušnje: Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del zajema
naloge iz slovenščine, italijanščine, matematike in tujih jezikov, ustni pa medpredmetni
zagovor. Pri ustnem delu izpita se učenčevo znanje vrednoti skladno s končnim
učenčevim učnim profilom, opredeljenim v nacionalnih smernicah, s posebnim
poudarkom na ustreznosti jezikovnega izražanja, argumentacije, razumevanja in
povezovanja konceptov, reflektivnega in kritičnega razmišljanja ter stopnje razvoja
državljanskih kompetenc in sporazumevanja v tujih jezikih. Na šolah z glasbeno smerjo
se preverja tudi praktično znanje igranja inštrumenta.
Zaključna ocena: Končna ocena je praviloma srednja vrednost vseh pridobljenih ocen
oz. vstopne ocene, pisnih nalog in ustnega dela izpita, dodeljuje se jo s številčno oceno
v desetinkah, pri tem se ocena zaokroži navzgor, če je prvo decimalno mesto 5 ali več.
Izpit je uspešno opravljen, če ga kandidat izdela z oceno najmanj 6/10.
Učenci s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami - ocenjevanje in
pripustitev k zaključnemu izpitu
Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 v navedenih primerih ne uvaja bistvenih
sprememb. Ocenjevanje, napredovanje v naslednji razred in pripustitev k zaključnemu
izpitu potekajo na osnovi individualiziranih vzgojnih načrtov oz. prilagojenih učnih
načrtov.
Vrednotenje kompetenc
Ob zaključku osnovne šole in srednje šole prve stopnje prejmejo učenke in učenci
potrdilo o pridobljenih kompetencah, vrednotenje le-teh je v pristojnosti razrednih
učiteljev in razrednih svetov na zaključnih ocenjevalnih sejah.
Potrdilu o kompetencah je priloženo tudi potrdilo o rezultatih nacionalnega preverjanja
znanja INVALSI.
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A)

SMERNICE MERIL PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZA
OSNOVNO ŠOLO

1. Preverjanje in ocenjevanje
Preverjanje in ocenjevanje sta sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa, ki
vključuje vse komponente, v prvi vrsti pa posameznega učenca. Učenec je namreč s
svojo osebnostjo in enkratnostjo izhodišče za sestavo vzgojno-izobraževalnega načrta.
Preverjanje in ocenjevanje predstavljata dosledno in trajno merjenje vseh učenčevih
korakov v sklopu vzgojno-izobraževalnega procesa in pomagata učnemu osebju,
učencem in družinam pri zastavljanju novih ciljev. Preverjanje omogoča primerjavo
med dosežki učencev in cilji, ki so si jih učitelji v začetku zastavili v učnem načrtu. Na
podlagi slednjega učitelji izbirajo primerne dejavnosti in vse potrebne oblike
preverjanja tudi z različno težavnostno stopnjo posameznih vaj. Poleg tega učitelji s
sistematičnim opazovanjem in preverjanjem ugotavljajo učenčev napredek in
spodbujajo učenca k racionalnemu in odgovornemu obravnavanju novih preizkušenj.
Ocenjevanje je sredstvo za vzgojno in didaktično načrtovanje, ki posameznemu učencu
omogoča širši razvoj osebnih zmogljivosti. Pri ocenjevanju vsakega učenca merimo
njegov napredek, tako da upoštevamo njegovo začetno in končno stanje v odnosu do
načrtovanih specifičnih ciljev. V šoli je oblikovanje pozitivne samopodobe v letih
obveznega izobraževanja izrednega pomena, zato učitelji upoštevajo, spodbujajo in
ovrednotijo vsak korak in napredek, ki ga učenec opravi.
Postopek preverjanja in ocenjevanja vsebuje razgovore s starši med letom, izročitev
spričevala ob koncu prvega štirimesečja in ob koncu šolskega leta, kar predstavlja
uradno sporočilo družinam in prehod v naslednji razred, ter vzpostavlja dialog med
šolo in družinami.
Učitelji sintetično opišejo razvoj učenčevega znanja, kognitivnih sposobnosti in
socializacije. Pri sestavljanju teh oznak upoštevajo predvsem:
➢delovne spretnosti in navade, sposobnost sporočanja, razvoj besednega zaklada,
sposobnost reševanja problemov in praktično uporabo znanja;
➢osebno avtonomijo, samokontrolo, odgovornost in prizadevnost, kritično presojo;
➢sposobnost sodelovanja v skupini, spoštovanja pravil, upoštevanja tujih mnenj,
obzirnost in vljudnost.
Preverjanje je postopek zbiranja informacij o učenju in učenčevem razumevanju
obravnavanih vsebin. Učenčev napredek spremljamo z opazovanjem, pogovorom,
pisnimi preverjanji itd. Sistematično in namensko zbrani podatki so osnova za
vrednotenje učenčevih dosežkov. Na osnovi zbranih podatkov učitelji določijo oceno
pri posameznih učnih predmetih.
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Avtentično ocenjevanje
Pri avtentičnem ocenjevanju učenci rešujejo naloge, ki zahtevajo uporabo znanja in
veščin v resničnih življenjskih okoliščinah. Naloge, ki merijo usvojene kompetence,
zahtevajo reševanje problemov, kritično razmišljanje, razumevanje, sklepanje,
metaspoznavne ali samorefleksivne spretnosti. Končni izdelki so lahko mape
dosežkov, razstave, nastopi, raziskave, poizkusi, dnevniki, predstavitve, ki dovoljujejo
več kot eno rešitev.
Učenčevo delo v postopkih avtentičnega ocenjevanja merimo na osnovi standardov
znanja in ciljev, opredeljenih v učnem načrtu. Rezultate presojamo po določenih
kriterijih, ki jih učenci poznajo pred ocenjevanjem. Pri praktičnih nalogah vrednotimo
učenčev dosežek celostno.

2. Vrste preverjanja in ocenjevanja
Diagnostično (začetno) preverjanje: se izvaja v začetku šolskega leta,
ocenjevalnega obdobja ali učne enote, pa tudi v obdobju, ko imajo učenci težave.
Namenjeno je predvsem kot povratna informacija učitelju, da bi ugotovil stopnjo
predznanja učencev, morebitne vrzeli v predznanju in s tem pridobil usmeritve za
nadaljnje poučevanje. Pri diagnostičnem preverjanju znanja je v ospredju ugotovitev
stanja na določenem učnem področju, pa tudi spretnosti in kompetenc, z namenom
načrtovanja nadaljnjih korakov v poučevanju. Diagnostično preverjanje je lahko
namenjeno tudi ugotavljanju specifičnih pomanjkljivosti v znanju posameznih učencev.
S pomočjo diagnostičnega preverjanja učitelji torej določijo predznanje, zmožnosti,
nagnjenja, učne stile, stopnjo motivacije, interese, močna področja in potrebe učencev,
na osnovi izsledkov pa nato lahko načrtujejo učinkovit pouk. Ob vstopu v osnovno šolo
učitelji upoštevajo predznanje, ki ga je učenec pridobil v vrtcu in v domačem okolju ter
sistematična opazovanja, ki so jih vzgojiteljice beležile v predšolskem obdobju.

➢ Cilj

diagnostičnega preverjanja preverjanja je prepoznati učenčeve
predstave, predznanje in morebitne nepravilnosti v zvezi z le-tem, način
razmišljanja in učne težave ali nadarjenost.

Formativno (sprotno) preverjanje in spremljanje: je sproten, sestavni del
učnega procesa, ki podpira učinkovito učenje. Učitelji s tem preverjanjem pridobijo
informacijo o tem, ali je bilo poučevanje ustrezno in so učenci učne vsebine razumeli,
učencu pa mora formativno preverjanje sporočiti, katero znanje je že usvojil, torej kaj
že zna, česa še ne zna in kako naj odpravi morebitne vrzeli v znanju. Formativno
preverjanje je namenjeno tudi ponavljanju in utrjevanju znanja. Učencu to
preverjanje in spremljanje poda povratno informacijo, seznani ga z doseženim
znanjem, opozori na pomanjkljivosti, učitelj pa mu pomaga poiskati pot za odpravo
teh pomanjkljivosti.
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➢ Cilj formativnega preverjanja in spremljanja je pridobitev povratne
informacije o učenčevemu razumevanju učne snovi in posledično nadaljnjo
načrtovanje pouka.

Sumativno (končno) preverjanje je končno ugotavljanje doseganja ciljev,
poteka ob zaključku večjih enot ter ob zaključku ocenjevalnega obdobja, dosežki se
ocenjujejo. Rezultati se vrednotijo glede na postavljene standarde in v skladu z
vnaprej postavljenimi in poznanimi kriteriji. Navadno zajema reprezentativne učne
vsebine in predstavlja sintezo sprotnega preverjanja. Končna ocena je odraz tega, v
kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, učenčeve
motivacije za učenje, sposobnosti soočanja s problemi, njegovega napredka in drugih
meril učitelja, skladnih s cilji osnovne šole in načeli za preverjanje in ocenjevanje
znanja.
➢Cilj

sumativnega preverjanja je merjenje učenčevih dosežkov oziroma v kolikšni
meri so učenci usvojili zastavljene cilje.

3. Oblike in razporeditev preverjanja in ocenjevanja
Ustno preverjanje: glasno branje, razumevanje poslušanega oz. prebranega,
memoriranje, poročanje, govorni nastop, spraševanje.
Pisno preverjanje: razumevanje poslušanega oz. prebranega, pisni izdelki, testi
odprtega/zaprtega tipa, naloge urejanja, povezovanja, dopolnjevanja.
Praktično preverjanja: reševanje praktičnih problemov, oblikovanje po navodilih,
vodene raziskave, miselni vzorci, rezultati projektnega ali skupinskega dela, nastop.
Minimalno število ocen na polletje (ustno in pisno):
•

4 za slovenščino, italijanščino, matematiko;

•

2 za zgodovino, zemljepis, angleščino, naravoslovje, verouk.

Praktična ocena – minimalno št. 2
•

glasbena vzgoja;

•

tehnologija;

•

gibalna vzgoja;

•

umetnostna vzgoja.
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4. Primeri specifičnih meril ocenjevanja
Učenci s posebnimi razvojnimi težavami (Zakon 104/92)
Preverjanje in ocenjevanje otrok s posebnimi vzgojnimi potrebami poteka v sozvočju
med podpornim učiteljem in razrednimi učitelji oz. profesorji ter člani strokovne
skupine, ki so za učenca pripravili Individualizirani učni načrt (PEI). Individualizirani
učni načrt pojasnjuje vrsto primanjkljaja, prilagoditve šolskega in domačega dela,
prilagoditve v preverjanju in ocenjevanju znanja, prilagoditve časovne razporeditve
pouka, prilagoditve vsebin učne snovi in didaktične pripomočke. Če predvideno, se
lahko učenci poslužujejo kompenzacijskih sredstev in olajšav zato, da primerno
opravijo dodeljeno nalogo. Učenci, ki sledijo individualiziranemu učnemu načrtu so
ocenjeni upoštevajoč minimalne standarde znanja posameznih predmetnih področji in
resničnega napredka učenca glede na začetno stanje. Navedene prilagoditve veljajo
tudi v primeru male mature in državnega preverjanja INVALSI.

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) (Zakon 170/2010)
Učenci s specifičnimi učnimi težavami so učenci z zelo heterogeno skupino
primanjkljajev. Zakon 170/2010 določa, da se pri preverjanju in ocenjevanju učencev
s potrjenimi specifičnimi učnimi težavami upoštevajo primanjkljaji na posameznih
področjih učenja. Vzgojno-izobraževalni načrt za učence SUT bo torej točno določal
učencu najbolj primerna kompenzacijska sredstva in olajšave.

Ogroženi učenci (Min.dir. z dne 27.12.2012 in min. okr. št. 8 z dne
06.03.2013)
Ogroženi učenci so učenci, ki prihajajo iz neugodnih socioekonomskih, kulturnih in
jezikovnih razmer. Zanje razredni svet sestavi Personalizirani didaktični načrt (PDN),
ki bo lahko učencu določal najbolj primerne pripomočke in/ali olajšave. Odobri ga
razredni svet in podpišejo ravnatelj, učitelji oz. profesorji razreda in družina.
* Prilagojene učne načrte za vse učence PVP (Zakon 104/92, Zakon 170/2010, Min.
dir. Iz dne 27.12.2012 in min. okr. št. 8 iz dne 06.03.2013) sestavijo in odobrijo
medrazredni oz. razredni sveti in ga podpišejo ravnatelj, učitelji oz. profesorji in starši
(in učenec sam, ko bo to potrebno).

5. Ocenjevanje vedenja
POKAZATELJI ZA OCENO IZ VEDENJA V OSNOVNI ŠOLI – sodelovanje in zanimanje –
spoštovanje drugih in šolske imovine – spoštovanje pravilnika in točnost –
upoštevanje navodil.
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KJE?

KAJ SE OCENJUJE?
Upoštevanje navodil učenja
Odnos do učenja

V razredu oz. telovadnici

Upoštevanje šolskih pravil pri posameznem
učenju
Odnos do sošolcev (prijateljski, žaljiv)
Spoštovanje različnosti
Odnos do lastne in tuje lastnine
Učenčevo besedišče
Upoštevanje navodil učitelja

Dejavnosti izven šole (športni dan,

Učenčevo vedenje v posameznih ustanovah

gledališče, ekskurzije, izleti ...)

Izpolnjevanje danih nalog v okviru
dejavnosti, organiziranih izven šole
Upoštevanje šolskih pravil

Na hodniku

Pozdravljanje in odzdravljanje delavcev šole
in sovrstnikov
Primerno
prostore

premikanje

iz razreda v druge

Fairplay
Na igrišču

Povzročanje konfliktnih situacij med odmori
Odnos do hrane, kulturno prehranjevanje

Pri malici in kosilu

Upoštevanje hišnega reda
Upoštevanje pravil

V jutranjem varstvu

Upoštevanje navodil
Odnos do sošolcev in šolskih sodelavcev
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Učitelj oz. učitelji, ki poučujejo v istem razredu se izrečejo za oceno v vedenju. Ocena
v vedenju je tako opisana:
Vzorno vedenje in stalna odgovornost.
Aktivno, vsestransko in tudi samoiniciativno sodelovanje in
zanimanje pri pouku in pri šolskih pobudah.
VZORNO

Pomoč sovrstnikom.
Spoštljiv in prijazen odnos do sošolcev in šolskega osebja.
Dosledno spoštovanje hišnega reda.
Primerno vedenje in stalna odgovornost

PRIMERNO

Ustrezno zanimanje
pobudah.

in

sodelovanje

pri pouku

in šolskih

Ustrezno spoštovanje hišnega reda.
Primerno spoštljiv odnos do sošolcev in šolskega osebja.
Včasih manj primerno vedenje in občasna odgovornost.
Občasno zanimanje in nestalno sodelovanje pri pouku in šolskih
pobudah.
MANJ PRIMERNO Občasno motenje pouka.
Pogosta odstopanja od pravil hišnega reda.
Občasno neprimerni odnosi do sošolcev ali do šolskega osebja.
Neprimerno vedenje in prenizka odgovornost.
Nesodelovanje pri pouku in šolskih pobudah.
Načrtno motenje pouka.
NEPRIMERNO
Hudi prekrški zoper hišni red.
Namerna povzročitev škode šolski imovini.
Neprimeren ali žaljiv odnos do sošolcev ali do šolskega osebja.
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6. Vpisovanje ocen v elektronski dnevnik in rok vračanja
popravljenih pisnih preverjanj
Ustno preverjanje učitelj sproti oceni. Oceno vpiše v redovalnico najkasneje v 72
urah. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj oceni učenca in oceno vpiše v
redovalnico najkasneje v dveh tednih.
Po ocenjevanju pisnih izdelkov učitelj omogoči učencu vpogled v lastni pisni izdelek. V
ocenjenih pisnih izdelkih učitelj ustrezno označi napake, da lahko učenec prepozna
pomanjkljivosti v svojem znanju. Učenec ima pravico do obrazložitve ocene.
Učitelj hrani preverjanja do konca šolskega leta.

Obveščanje družin
Šola redno seznanja družine glede učnega napredka in vedenja. Učitelji so staršem na
razpolago za individualne pogovore po dogovoru. Med šolskim letom so predvideni
roditeljski sestanki, na katerih se lahko starši individualno pogovorijo o učenčevem
napredku. V posebnih primerih lahko učitelji ali ravnateljica pokličejo starše na
razgovor prek pisnega sporočila.

Merila za prepustitev v višji razred
Učenci v osnovni šoli po zakonu napredujejo v naslednji razred tudi v primeru delno
doseženih učnih nivojev ali ko je postopek pridobivanja le-teh še v teku. Učenec ne bo
pripuščen v naslednji razred izključno v izjemnih in utemeljenih primerih in če za to
obstajajo dokazani ter tehtni razlogi, in sicer:
•

ob ugotavljanju težav pri dojemanju in pridobivanju znanja;

•

v primeru, da učenec ne dosega minimalnih standardov znanja in ne napreduje
zaradi upočasnjenega razvoja kognitivnih sposobnosti in kljub osebno
prilagojenim posegom.

Premagovanje učnih težav - podporna dejavnost
Obvezna šola daje poseben poudarek vsem dejavnostim, katerih namen je na katerikoli
način pomagati učencem, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja, da zapolnijo
svoje vrzeli, podkrepijo svojo pripravo in dogradijo ter razvijejo osnovne kompetence.
V primeru, da učenci ne dosežejo zastavljenih ciljev, mora šola, na osnovi
Zakonodajnega odloka št. 62 z dne 13.04.2017, poskrbeti za specifične strategije, ki
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bodo pripomogle k izboljšanju dojemanja, razumevanja in posledično doseganja
boljših učnih uspehov učencev.
Šolski neuspeh zaznamuje človeka za vse življenje, zato je pomembno, da postane
šola prostor uspešnega učenja za vse. Odgovornost šole je, da omogoči optimalen
razvoj potencialov. Vsak učenec ima namreč pravico do možnosti in priložnosti, ki
omogočajo
uspeh,
zato
pa
nekateri
potrebujejo
pomoč
in
spodbudo
učitelja/profesorja. Nekateri učenci si želijo biti uspešni, a potrebujejo pomoč, da bi
učno snov znali in razumeli.
Med rednim poukom učitelji prilagajajo delo, strategije in pristop sposobnostim
učencev, če pa to za uspešno delo v razredu ne zadošča, bomo poiskali primerne
rešitve za zmanjševanje učne neuspešnosti in za izboljšanje učnih dosežkov
posameznih učencev.
Šola bo zato nudila učencem specifično pomoč in organizirala razne oblike podpornega
pouka, zato da bomo učencem učinkovito pomagali pri razvijanju sposobnosti za
samostojno pridobivanje znanja in spretnosti ter za obravnavanje informacij in
reševanje problemov.
Podporni pouk je namenjen učencem, ki učne snovi pri pouku ne usvojijo in je ne
razvijajo, ki so bili dalj časa odsotni, ki imajo težave pri dojemanju oz. razumevanju
nekaterih učnih vsebin, ki potrebujejo dodatno razlago učitelja/profesorja ali
utrjevanje učne snovi. Prav tako je namenjen učencem, ki ne dosegajo zadostne
stopnje znanja pri posameznih učnih predmetih oz. s težavo usvajajo temeljne
spretnosti in osnovne kompetence.
Podporni pouk bodo učitelji/profesorji izvajali v razredu z individualno razlago in
utrjevanjem, ob prisotnosti dveh učiteljev/profesorjev (npr. učitelja/profesorja iz
okrepitvene sestave osebja) ali po pouku (nižja srednja šola).
Podporni pouk bo lahko potekal individualno ali skupinsko. Med urami podpornega
pouka bodo učenci deležni dodatne razlage in utrjevanja, učitelji bodo z različnimi
metodami in oblikami poučevanja oz. s prilagojenim načinom dela omogočili učencem,
da lažje dosegajo temeljne učne cilje posameznega predmeta oziroma, da izboljšajo
učni uspeh pri posameznih predmetih.
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7. Lestvica za določanje ocen
Na podlagi zakona št. 169/2008 in Zak. odl. 62/2917 se učenčev napredek pri
posameznem predmetu ocenjuje v številčni obliki.

RAZLAGA ŠTEVILČNE OCENE

10

Učenčevo znanje je trajno in poglobljeno. - Vsebine z lahkoto podaja.
Znanje samostojno uporablja tudi v novih okoliščinah. - Pri delu je reden,
samostojen in natančen.

9

Učenec obvlada predelano učno snov. - Učno snov z lahkoto podaja. Svoje
znanje uporablja tudi v praksi. - Pri delu je reden, samostojen in natančen.

8

Učenec je v glavnem usvojil učno snov. - Pri delu je dovolj reden in
samostojen. - Znanje ustrezno uporablja in se trudi, da bi premostil
težave.

7

Učenec je delno usvojil učno snov. - Pri uporabi znanja in podajanja učne
snovi večkrat potrebuje učiteljevo pomoč. - Ni dovolj reden in skrben pri
delu.

6

Učenčevo znanje je pri posameznih učnih predmetih skromno. - Ne kaže
zanimanja do učne snovi. - Pri delu je nestanoviten, naloge opravlja
površno.

5

Učenec ni osvojil osnovnega znanja. - Ne kaže zanimanja do učne snovi in
ne sodeluje. - Pri opravljanju nalog je nereden in površen.
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8. Kriteriji za vrednotenje posameznih učnih predmetov
SLOVENSKI IN ITALIJANSKI JEZIK
Poslušanje, razumevanje in sodelovanje
Reprodukcija znanja in besedišče
Sestavljanje in preoblikovanje pisnih besedil
Branje
Samostojno delo
Poslušanje, razumevanje in sodelovanje

Ocena

➢ Snov obvlada v podrobnostih, jo zna uporabljati ter interdisciplinarno povezovati.

10

➢ Snov pozna in razume v podrobnostih in jo zna uporabljati v različnih situacijah.

9

➢ Snov pozna in razume ter jo zna uporabljati v novih primerih.

8

➢ Snov pozna, vendar brez globine in podrobnosti. V glavnem jo zna uporabljati.

7

➢ Snov pozna in razume le delno. Z dodatno pomočjo jo zna uporabljati.

6

➢ Ne pozna snovi. Tudi ob dodatni pomoči ni napredka.

5

Reprodukcija znanja in besedišče
➢ Reprodukcija znanja je natančna, jasna, točna in izvirna. Besedišče je bogato.

10

➢ Reprodukcija znanja je jasna in točna. Besedišče je ustrezno.

9

➢ Reprodukcija znanja je dobra, večinoma je točna. Besedišče je ustrezno, občasno
učenec ne dobi prave besede.

8

➢ Reprodukcija znanja je dobra, vendar brez spuščanja v podrobnosti. Besedišče je
zelo enostavno in so v njem vrzeli.

7

➢ Reprodukcija znanja je skopa in revna. Tudi besedišče je revno.

6

➢ Reprodukcija znanja je kljub dodatni pomoči nezadostna. Pomanjkanje pravega
besedišča.

5
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Sestavljanje in preoblikovanje besedil
➢ Pisni izdelki so natančni in izvirni; napake so redke in jih zna samostojno
prepoznati. Izraža se tekoče, bogato in sproščeno.

10

➢ Pisni izdelki so popolni, napake so redke in nepomembne in jih zna popraviti.
Izraža se tekoče in sproščeno.

9

➢ Pisni izdelki so večinoma popolni, napake so redke in manj pomembne. Izraža se
tekoče.

8

➢ Pisni izdelki niso vedno popolni, pojavljajo se napake. Izraža se precej tekoče.

➢ Pisni izdelki vsebujejo veliko število napak. Izraža se negotovo.

➢ Pisni izdelki so nepopolni in pojavlja se veliko število napak. Izraža se slabo, z
nepopolnimi stavki.

7
6
5

Branje
➢ Bere tekoče, sproščeno in doživeto.

10

➢ Bere tekoče in dovolj sproščeno.

9

➢ Bere tekoče.

8

➢ Bere precej tekoče.

7

➢ Bere počasi, nekoliko zatikajoče.

6

➢ Bere zelo počasi in zatikajoče.

5

Samostojno delo
➢ Je popolnoma samostojen.

10

➢ Je samostojen.

9

➢ Je večinoma samostojen.

8

➢ Je v glavnem samostojen, včasih potrebuje dodatno pomoč.

7

➢ Ni dovolj samostojen, večkrat potrebuje dodatno pomoč.

6

➢ Ni samostojen pri opravljanju šolskega dela.

5
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ANGLEŠKI JEZIK
Poslušanje in slušno razumevanje vsebinsko poznanih sporočil.
Govorno sporazumevanje z uporabo obravnavanih besed in jezikovnih
struktur.
Branje in razumevanje obravnavanih besed in kratkih, enostavnih besedil.
Pisno sporočanje: pisanje kratkih in enostavnih sporočil na podlagi vzorcev.

Poslušanje in razumevanje

Ocena

➢ Vaja je brezhibna, brez napak. Vsi odgovori so točni in smiselni

10

➢ Vaja je skoraj povsem pravilna. Prisotne so manjše netočnosti.

9

➢ Vaja je v glavnem pravilna. Prisotne so nekatere napake.

8

➢ Vaja je delno pravilna. Prisotne so napake. Nekateri odgovori so pomanjkljivi

7

➢ Vaja je pomanjkljiva. Precej je napak. Le nekaj odgovorov je točnih.

6

➢ Vaja je popolnoma pomanjkljiva. Prisotnih je veliko napak. Odgovori so v
glavnem nepravilni.

5

Branje in razumevanje

Ocena

Obravnavane vsebine učenec/ka:

10

➢

Bere tekoče in razume.

➢

Bere skoraj tekoče in skoraj povsem razume.

9

➢

Bere precej tekoče in v glavnem razume.

8

➢

Bere počasneje in/ali negotovo in ne povsem razume.

7

➢

Bere negotovo in/ali zatikajoče in le delno razume.

6

➢

Bere s težavo in nejasno ter v glavnem ne razume.

5
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Govorno sporazumevanje

Ocena

Pri govornih vajah in interakciji učenec/ka:

10

➢

Aktivno sodeluje, govorno sporočanje je ustrezno.

➢

Aktivno sodeluje, v govornem sporočanju so prisotne manjše netočnosti.

9

➢

Sodeluje, govorno sporočanje je v glavnem primerno.

8

➢

V glavnem sodeluje, govorno sporočanje je dovolj primerno.

7

➢

Nestalno sodeluje, večkrat potrebuje spodbudo, govorno sporočanje je skromno.

6

➢

Sodelovanje je kljub spodbujanju pomanjkljivo, govorno sporočanje je zelo
skromno in neustrezno.

5

Pisno sporočanje

Ocena
10

➢

Pisno sporočanje je brezhibno, brez napak in oblikovno primerno.

➢

Pisno sporočanje je skoraj povsem ustrezno, prisotne so manjše netočnosti,
oblikovno je primerno.

9

➢

Pisno sporočanje je v glavnem ustrezno, prisotne so manjše napake, oblikovno je
nekoliko pomanjkljivo.

8

➢

Pisno sporočanje ni povsem ustrezno, prisotne so napake, oblikovno je deloma
pomanjkljivo.

7

➢

Pisno sporočanje je skromno, precej je napak, oblikovno je pomanjkljivo.

6

➢

Pisno sporočanje je zelo skromno, veliko je napak, oblikovno je zelo

5

➢

pomanjkljivo.
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ZGODOVINA
Izslediti podatke iz različnih virov.
Prostorsko in časovno urediti dogodke s pomočjo zemljepisnih in zgodovinskih kart,
časovnega traka in računalniških sredstev.
Prepoznati odnose med človeško skupnostjo in ozemeljsko pripadnostjo.
Ubesediti časovne sheme in spoznanja z ustreznim besediščem.

Pisni izdelki:

Ocena

➢ Naloga je rešena pravilno, brez napak. Vsi odgovori so točni in smiselni.

10

➢ Naloga je v glavnem pravilna. Prisotne so le manjše netočnosti, ki niso
bistvene. Odgovori so točni in smiselni.

9

➢ Naloga je primerna. Prisotne so nepravilnosti. Odgovori so v glavnem
točni.

8

➢ Naloga je ustrezna. Prisotne so nepravilnosti. Nekaj odgovorov je
pomanjkljivih.

7

➢ Naloga je komaj ustrezna. Prisotnih je več napak.
➢ Naloga je neustrezna, nepopolna in v glavnem pomanjkljiva. Prisotne so
večje napake.

6
5

Ustno ocenjevanje:

10

➢ Učenec natančno odgovori na vprašanje in zna odgovor utemeljiti. Navaja svoje
primere. Išče in posreduje izvirne zamisli, ki presegajo zastavljene zahteve.
Razvija dialog z učiteljem, je prepričljiv in jasen, stvari medsebojno povezuje.
➢ Učenec natančno odgovori na vprašanje, zajema bistvene pojme. Navaja lastne
primere. Znanje je utrjeno, brez vrzeli. Napake so redke in manj pomembne.
Znanje je pregledno. Napake na učiteljevo pobudo takoj popravi.

9

➢

Reprodukcija znanja je približna. Odgovor vsebuje tudi razumevanje snovi,
vendar brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, primeri so
navedeni samo po učbeniku in razlagi.

8

➢

Reprodukcija znanja je negotova. Odgovor vsebuje približno razumevanje
snovi, brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, redki primeri
so navedeni samo po učbeniku in razlagi.

7

➢

S pomočjo učitelja in več podvprašanji uspe odgovoriti na zastavljeno
vprašanje. Njegovo znanje zajema nekaj bistvenih elementov, pojmov.
Njegova razlaga in primeri so skopi in revni. Dosega minimalne standarde
znanja.

6

➢

Na vprašanje ne zna odgovoriti. Odgovori so nepovezani. Zamenjuje
pojme, primeri so neustrezni. Učenec zgreši bistvo. Ne dosega minimalnih
standardov znanja.

5
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ZEMLJEPIS
Uporabljati dogovorjene sisteme za orientacijo v doživetem in prikazanem okolju.
Prepoznati značilnosti ozemlja.
Prepoznati povezave z ozemljem in uporabljati strokovno izrazoslovje.

Pisni izdelki:

Ocena
10

➢ Naloga je rešena pravilno, brez napak. Vsi odgovori so točni in smiselni.
➢ Naloga je v glavnem pravilna. Prisotne so le manjše netočnosti, ki niso
bistvene. Odgovori so točni in smiselni.

9

➢ Naloga je primerna. Prisotne so nepravilnosti. Odgovori so v glavnem točni.

8

➢ Naloga je ustrezna.
pomanjkljivih.

Prisotne

so

nepravilnosti.

Nekaj

odgovorov

je

7

➢ Naloga je komaj ustrezna oz delno pomanjkljiva. Prisotnih je več napak.

6

➢ Naloga je neustrezna, nepopolna in v glavnem pomanjkljiva. Prisotne so večje
napake.

5

➢ Učenec natančno odgovori na vprašanje in zna odgovor utemeljiti. Navaja
svoje primere. Išče in posreduje izvirne zamisli, ki presegajo zastavljene
zahteve. Razvija dialog z učiteljem, je prepričljiv in jasen, stvari medsebojno
povezuje.

10

➢ Učenec natančno odgovori na vprašanje, zajema bistvene pojme. Navaja
lastne primere. Znanje je utrjeno, brez vrzeli. Napake so redke in manj
pomembne. Znanje je pregledno. Napake na učiteljevo pobudo takoj popravi.

9

➢ Reprodukcija znanja je približna. Odgovor vsebuje tudi razumevanje snovi,
vendar brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, primeri so
navedeni samo po učbeniku in razlagi.

8

➢ Reprodukcija znanja je negotova. Odgovor vsebuje približno razumevanje
snovi, brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, redki primeri
so navedeni samo po učbeniku in razlagi.

7

➢ S pomočjo učitelja in več podvprašanji uspe odgovoriti na zastavljeno

6

vprašanje. Njegovo znanje zajema nekaj bistvenih elementov, pojmov.
Njegova razlaga in primeri so skopi in revni. Dosega minimalne standarde
znanja.

➢ Na vprašanje ne zna odgovoriti. Odgovori so nepovezani. Zamenjuje pojme,
primeri so neustrezni.
standardov znanja.

Učenec

zgreši

bistvo.

Ne

dosega

minimalnih

5

21

MATEMATIKA
Uporabiti matematične spretnosti/znanja in ustrezni matematični jezik. Izbirati in uporabljati
ustrezne: strategije, tehnike računanja (računske operacije) in merske enote.
Postavljati hipoteze in jih preverjati pri reševanju različnih problemov oz. matematičnih
nalog.
Ugotavljati relacije med predmeti, liki, števili.

Obvladovanje pisnega in ustnega računanja:

Ocena
10

➢

Popolno

➢

Skoraj popolno

9

➢

V glavnem pravilno

8

➢

Delno pravilno

7

➢

S precejšnjimi pomanjkljivostmi

6

➢

Pomanjkljivo

5

Prepoznavanje, prikazovanje in reševanje problemov:
➢ Popolno

10

➢

Skoraj popolno

9

➢

V glavnem pravilno

8

➢

Delno pravilno

7

➢

S precejšnjimi pomanjkljivostmi

6

➢

Pomanjkljivo

5

Uporaba enostavnega logičnega izrazja in postopkov iz informatike:
➢ Popolno in poglobljeno

10

➢

Skoraj popolno

9

➢

Primerno (ustrezno)

8

➢

V glavnem primerno

7

➢

S pomanjkljivostmi

6

➢

Neustrezno

5

Operiranje z geometrijskimi tvorbami, s količinami in merskimi enotami
➢ Popolno in natančno

10

➢

Skoraj popolno

9

➢

V glavnem pravilno

8

➢

Delno pravilno

7

➢

S pomanjkljivostmi (površnost)

6

➢

Neustrezno

5
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NARAVOSLOVJE
Raziskovati realnost z znanstvenim in/ali z racionalnim pristopom
Ugotavljati odnose med dogajanji, hipotezami in idejami
Poročati rezultate in potek raziskovanja

Pisni izdelki:

Ocena
10

➢

Naloga je rešena pravilno, brez napak. Vsi odgovori so točni in smiselni.

➢

Naloga je v glavnem pravilna. Prisotne so le manjše netočnosti, ki niso
bistvene. Odgovori so točni in smiselni.
Naloga je primerna. Prisotne so nepravilnosti. Odgovori so v glavnem točni.

9

Naloga je ustrezna. Prisotne so nepravilnosti. Nekaj odgovorov
pomanjkljivih.
Naloga je komaj ustrezna oz delno pomanjkljiva. Prisotnih je več napak.

7

➢
➢
➢
➢

je

Naloga je neustrezna, nepopolna in v glavnem pomanjkljiva. Prisotne so večje
napake.

8

6
5

Ustno ocenjevanje:
Učenec natančno odgovori na vprašanje in zna odgovor utemeljiti. Navaja
svoje primere. Išče in posreduje izvirne zamisli, ki presegajo zastavljene
zahteve. Razvija dialog z učiteljem, je prepričljiv in jasen, stvari medsebojno
povezuje.
Učenec natančno odgovori na vprašanje, zajema bistvene pojme. Navaja
lastne primere. Znanje je utrjeno, brez vrzeli. Napake so redke in manj
pomembne. Znanje je pregledno. Napake na učiteljevo pobudo takoj popravi.

10

➢

Reprodukcija znanja je približna. Odgovor vsebuje tudi razumevanje snovi,
vendar brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, primeri so
navedeni samo po učbeniku in razlagi.

8

➢

Reprodukcija znanja je negotova. Odgovor vsebuje približno razumevanje
snovi, brez podrobnosti in posebne globine. Pojavljajo se vrzeli, redki primeri
so navedeni samo po učbeniku in razlagi.

7

➢

S pomočjo učitelja in več podvprašanji uspe odgovoriti na zastavljeno
vprašanje. Njegovo znanje zajema nekaj bistvenih elementov, pojmov.
Njegova razlaga in primeri so skopi in revni. Dosega minimalne standarde
znanja.

6

➢

Na vprašanje ne zna odgovoriti. Odgovori so nepovezani. Zamenjuje pojme,
primeri so neustrezni. Učenec zgreši bistvo. Ne dosega minimalnih standardov
znanja.

5

➢

➢

9
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LIKOVNA VZGOJA, GLASBENA VZGOJA, TEHNOLOGIJA, GIBALNE IN
ŠPORTNE VEDE
Do tretjega razreda osnovne šole:
Pri ocenjevanju učenčevih dosežkov izhajamo učitelji iz njegovega predznanja,
upoštevamo napredek, sodelovanje, zanimanje, odnos do dela, spoštovanje pravil in
upoštevanje danih navodil.
UMETNOST IN UPODABLJANJE (ČETRTI IN PETI RAZRED)

Ocena

Razumevanje likovnih stvaritev (likovnih izdelkov, umetniških del,
primerov v okolju in naravi) ob poznavanju temeljnih likovnih pojmov
na glavnih likovnih področjih.
➢ Samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi
pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju.
➢

Ob minimalni učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne
pojme na izdelkih učencev in umetniških delih.

➢

Z manjšo učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novo
spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporablja pri likovnem izražanju.

➢

Ob zmerni učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme
na izdelkih učencev in umetniških delih.

10

9

8

➢

Z učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi
likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju.

➢

Ob učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme na
izdelkih učencev in umetniških delih.

7

➢

Ob veliki učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme
na izdelkih učencev in umetniških delih.

6

➢

Ne zmore povezati usvojenih spoznanj z novo spoznanimi likovnimi pojmi in
jih uporabiti pri likovnem izražanju.

5

Rešitev likovnega problema pri različnih likovnih področjih ob ustrezni
uporabi materialov in likovne tehnike
➢ Postopke likovne tehnike izvede samostojno. Izkaže izvirnost (lastno
mišljenje, bogato domišljijo).Odkrije nove možnosti za izvajanje.
➢ Dobro reši posredovani likovno nalogo. Postopke likovne tehnike izvede ob
delni učiteljevi spodbudi. Izkazuje manj izvirnosti.

10
9
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➢ Postopke likovne tehnike izvede le z učiteljevo spodbudo. Izvirnost je
komaj zaznati.

8

➢ Zadovoljivo reši posredovani likovno nalogo. Postopke likovne tehnike izvede
le s pogosto učiteljevo spodbudo. Ne izkaže izvirnosti.

7

➢ Delno reši posredovani likovni problem. Z veliko učiteljevo spodbudo izvede
postopke likovne tehnike. Nedomiselno reši likovno nalogo.

6

➢ Ne reši posredovanega likovnega problema. Ne izvede postopkov likovne
tehnike. Na šablonski način upodobi likovni motiv. Likovni motiv je
neustrezen.

5

GLASBA (ČETRTI IN PETI RAZRED)

Ocena

➢ Učenec zna zbrano poslušati in analizirati vokalno-instrumentalno glasbo. Svoja
doživljanja zna samostojno in izvirno celovito izraziti. Učenec doživeto poje eno
– ali dvoglasne ljudske in umetne pesmi ter jih zna brezhibno spremljati z
raznimi instrumenti. Učenec zna samostojno prebrati notni zapis.
Samozavestno izvede in vrednoti lastne glasbene zamisli. Izkazuje veliko
angažiranost za glasbo in glasbeno izražanje.

10

➢ Učenec zna zbrano poslušati in analizirati vokalno-instrumentalno glasbo. Svoja
doživljanja zna samostojno celovito izraziti. Učenec zna zapeti eno ali
dvoglasne ljudske in umetne pesmi ter jih zna spremljati z glasbenimi
instrumenti. Učenec zna samostojno prebrati notni zapis. Samostojno izvede in
vrednoti lastne glasbene zamisli. Izkazuje angažiranost za glasbo in glasbeno
izražanje.

9

➢ Učenec zbrano posluša in analizira vokalno-instrumentalno glasbo. Svoja
doživljanja zna celovito izraziti. Učenec zna pravilno zapeti eno- ali dvoglasne
ljudske in umetne pesmi ter jih spremljati z glasbenimi instrumenti. Učenec zna
samostojno prebrati ritmični ali notni zapis. Lastne glasbene zamisli zna
predstaviti, izvesti in vrednotiti. Pri pouku je aktiven in motiviran.

8

➢ Učenec pri poslušanju vokalno-instrumentalne glasbe ni vedno dovolj zbran. Pri
izražanju doživljanj ob poslušanju potrebuje učiteljevo spodbudo. Učenec ne
vedno pravilno zapoje enoglasne ljudske in umetne pesmi. Pri ritmičnem
spremljanju pesmi ni vedno točen. Učenec pri samostojnem branju notnega
zapisa ni vedno točen. Pri sestavljanju lastnih glasbenih zamisli potrebuje
učiteljevo pomoč in spodbudo.

7

➢ Učenec pri poslušanju vokalno-instrumentalne glasbe se s težavo zbere.
Glasbena doživljanja ne zna ali noče celovito izraziti. Učenec nepravilno zapoje
enoglasne ljudske in umetne pesmi, ki jih z glasbenimi instrumenti večinoma
ne zna točno spremljati. Učenec pri samostojnem branju notnega zapisa dela
veliko napak. Lastne glasbene zamisli so skope. Pri pouku potrebuje veliko
učiteljeve pomoči in spodbude.

6
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➢ Učenec se pri poslušanju vokalno instrumentalne glasbe ne uspe zbrati.
Večkrat je moteč. Glasbenih doživljanj ne izrazi. Učenec pri pevski dejavnosti
ne sodeluje. Učenec ne zna ali noče prebrati notnega zapisa. Lastnih glasbenih
zamisli ne zna ali noče izraziti. Med poukom je popolnoma nemotiviran.

TEHNOLOGIJA (ČETRTI IN PETI RAZRED)
➢ Učenec si zna dobro samostojno organizirati delo za pripravo načrta za izdelek:
izbere ustrezen material, pri delu upošteva varnostna pravila.

5

Ocena
10

Pri računalniku samostojno opravlja zastavljeno nalogo.
➢ Učenec si zna dobro organizirati delo za pripravo načrta za izdelek: izbere ustrezen
material, pri delu upošteva varnostna pravila.

9

Pri računalniku opravlja zastavljeno nalogo.
➢ Učenec zna z minimalno pomočjo učitelja organizirati delo za pripravo načrta za
izdelek: izbere ustrezen material, pri delu upošteva varnostna pravila.

8

Pri računalniku opravlja zastavljeno nalogo.
➢ Učenec vodeno pripravi načrt za izdelek: z učiteljevo pomočjo izbere ustrezen
material, pri delu upošteva varnostna pravila.

7

Pri računalniku opravlja enostavne naloge.
➢ Učenec vodeno sledi že pripravljenemu načrtu za izdelek. Pri računalniku
vodeno opravlja enostavne naloge.

6

➢ Učenec ne sledi pouku.

5

GIBALNE IN ŠPORTNE VEDE (ČETRTI IN PETI RAZRED)

Ocena

➢

Učenec spoštuje pravila, izvede določeno gibalno nalogo tekoče, zanesljivo in brez
tehničnih napak, zavzeto sodeluje pri urah športne vzgoje, je obziren in spoštljiv do
drugih, redno prinaša športno opremo.

10

➢

Učenec spoštuje pravila, izvede določeno gibalno nalogo pravilno, vendar z
manjšo napako, prav dobro sodeluje pri urah športne vzgoje, je obziren in spoštljiv
do drugih, redno prinaša športno opremo.

9

➢

Učenec delno spoštuje pravila, izvede določeno gibalno nalogo pravilno, vendar
manj zanesljivo in z manjšimi napakami, dobro sodeluje pri urah športne vzgoje,
občasno je neobziren in nespoštljiv do drugih, neredno prinaša športno opremo.

8
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➢

Učenec večkrat ne spoštuje pravil, izvede gibalno nalogo z večjo tehnično napako,
zadovoljivo sodeluje pri urah športne vzgoje, večkrat ni obziren in ni spoštljiv do
drugih, ne prinaša redno športne opreme.

7

➢

Učenec ne spoštuje pravil, noče izvajati gibalnih nalog, delno sodeluje pri urah
športne vzgoje, ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih, pogosto nima opreme.

6

➢

Učenec ne spoštuje pravil,ne upošteva navodil, ne izvaja gibalnih nalog, ne
sodeluje pri urah športne vzgoje, se nesramno vede do drugih, nima opreme.

5

VEROUK IN ALTERNATIVNA DEJAVNOST
Ocena verouka oz. alternativne dejavnosti je priložena spričevalu, ki ga učenci dobijo
ob koncu vsakega štirimesečja.
Verouk: ob koncu vsakega štirimesečja veroučitelj oceni učenca s sintetično oznako:
nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično.
Alternativna dejavnost: učitelj oceni učenca s sintetično oznako: sodeluje oz. ne
sodeluje.
Pokazatelji pri ocenjevanju verouka:
➢

Razmišljati o Bogu in Stvarniku

➢

Poznati glavne dogodke Jezusovega življenja

➢

Prepoznati Sveto pismo

➢

Poznati razvoj krščanstva ter drugih velikih verstev

Kompetence

Učni cilji

Opisniki

Ocena

Razmišljati o Bogu in Stvarniku

Podajanje snovi o

IZČRPNO

ODLIČNO

Bogu Stvarniku in

PRAVILNO

PRAV DOBRO

Očetu

DOBRO

DOBRO

V GLAVNEM

ZADOSTNO

POMANJKLJIVO NEZADOSTNO
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Poznati glavne dogodke

Poznati

Jezusovo IZČRPNO

Jezusovega

življenje

življenja

povezovati Jezusov DOBRO

DOBRO

nauk s krajevnimi V GLAVNEM

ZADOSTNO

in PRAVILNO

ODLIČNO
PRAV DOBRO

običaji in navadami POMANJKLJIVO NEZADOSTNO
Prepoznati Sveto pismo

Poznati Sveto pismo IZČRPNO

ODLIČNO

in

PRAV DOBRO

dogodke PRAVILNO

izraelskega naroda

DOBRO

DOBRO

V GLAVNEM

ZADOSTNO

POMANJKLJIVO NEZADOSTNO
Poznati razvoj krščanstva ter

Poznati

velikih drugih verstev

in

krščanstvo IZČRPNO

druga

verstva

velika PRAVILNO

ODLIČNO
PRAV DOBRO DOBRO

DOBRO

ZADOSTNO

V GLAVNEM

NEZADOSTNO

POMANJKLJIVO
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9. OPISNIKI UČNEGA PROCESA IN SPLOŠNEGA NIVOJA RAZVOJA
ZNANJA
Trud, zanimanje, motivacija in sodelovanje
Pri
predlaganih
dejavnostih
je
učenec/ka
pokazal/a

posebno

skrb
(trud)

Zanimanje
je bilo

stalno, aktivno,
živahno
pohvalno,
konstantno
primerno
povprečno
še primerno
pomanjkljivo

Učenčeva/kina
motivacija do dela
je bila

vedno
odlična

Njegova/njena
razpoložljivost
sodelovanje sta bila

odlična
in

različna
glede na
področja

prav dobra
dobra
zadovoljiva
zadostna
skromna

Spoštovanje pravil in socialne veščine
Učenec/ka je vzpostavil/a
Odnos do sošolcev, do
učnega
in
neučnega
osebja

vedno spoštljiv
spoštljiv

Pravila

sodelovalen

spoštuje, če se ga
opozori
spoštuje
le
s
težavo,
ob
prigovarjanju
ne spoštuje

ne vedno korekten
večkrat
nekorekten
Posledice

spoštuje
pozna

dobro pozna

Je
vedno,
odgovoren/na.

tudi

kritično,

pozna

Je popolnoma odgovoren/na.

jih ne oceni vedno pravilno

Ni še popolnoma
potrebuje oporo.

ne sprejme, je do njih včasih
kritičen/na

Ni dovolj odgovoren

odgovoren,
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ga/je ne zanimajo

Moti tudi ostale.

Pozornost in koncentracija
Pozornost in koncentracija sta bili v
teku šolskega leta

stalni
primerni
večinoma primerni
dovolj dosledni
ne vedno dosledni
vedno neprimerni

Metode dela
Pri izvajanju šolskega dela je učenec/ka pokazal/a
popolno

samostojnost Njegovo/njeno sodelovanje je bilo pomembno in
koristno.

dobro

Njegovo/njeno sodelovanje je bilo učinkovito.

zadovoljivo

Pri izvajanju nalog potrebuje jasna navodila.

zadostno

Pri izvajanju nalog včasih potrebuje pomoč.

ne povsem zadostno

Pri izvajanju nalog vedno potrebuje pomoč.

Splošna stopnja zrelosti

V splošnem, je iz vidika osebnega odraščanja preživel/a zelo pozitivno šolsko leto,
učenec/učenka napredki so bili redni in učinkoviti pri vseh predmetih.
iz vidika osebnega odraščanja preživel/a pozitivno šolsko leto,
napredki so bili redni pri vseh predmetih.
pokazal/a dobre napredke pri vseh predmetih.
pokazal/a zadovoljive napredke pri vseh predmetih.
pokazal/a svojim zmogljivostim še primerne napredke.
pokazal/a omejene napredke le pri nekaterih predmetih.
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B)

SMERNICE MERIL PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZA
SREDNJO ŠOLO PRVE STOPNJE

1. Cilji in nameni preverjanja in ocenjevanja
Cilji in nameni
Preverjanje in ocenjevanje je celostni proces, ki upošteva napredek, odnos in
pripravljenost do dela, sodelovanje, vključevanje, vedenje in rednost obiskovanja.
Preverjanje in ocenjevanje ima zato več namenov:
o

rezultati preverjanja so povratna informacija tako učencu (katere dele snovi
v večji ali manjši meri obvladuje, usmerjajo njegovo nadaljnje učenje, povedo
mu, ali naj nadaljuje tako, kot je delal doslej, ali naj se uči več oziroma
drugače) kot tudi profesorju (informacija o uspešnosti posameznih učencev pa
tudi posameznega razreda, o tem, ali uporablja ustrezne metode, ustrezen
tempo obravnave, ali učence ustrezno motivira), profesorjem sorodnih
predmetov ter profesorjem, ki bodo učence dobili v naslednjem šolskem letu
(dobijo informacije o predznanju učencev, kar jim pomaga oblikovati pouk) in
staršem (kako napreduje njihov otrok, ali potrebuje pomoč, ali mora
spremeniti način učenja);

o

sta motivacijsko sredstvo, spodbuda za učenje (ocena da učencem
informacije o lastnih zmožnostih in je ena od osnov za samopotrjevanje
oziroma oblikovanje samopodobe);

o

imata tudi usmerjevalno funkcijo (sta v pomoč pri šolskem in poklicnem
usmerjanju učenca, saj povedo, katere so njegove krepke točke);

o

ravnatelju, šolskim oblastem in širši javnosti so učni rezultati dokazilo o
uspešnosti neke šole ali šolskega sistema v celoti;

o

dajeta podatke za individualno svetovanje ob raznih problemih;

o

pomembna funkcija preverjanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost učenja
in poučevanja.

Obveščanje družin
Šola redno seznanja družine glede učnega napredka in vedenja. Profesorji so staršem
na razpolago za individualne pogogovore eno uro tedensko v jutranjih urah skozi celo
šolsko leto in trikrat letno se lahko popoldne pogovorijo z vsakim posameznim
profesorjem na roditeljskem sestanku. Posamezni profesor, razredničar/ka ali
ravnateljica pa lahko preko pisnega sporočila pokliče starše na šolo za izjemni razgovor
v posebnih primerih.
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Podporne dejavnosti
Obvezna šola daje poseben poudarek vsem dejavnostim, ki na katerikoli način
pomagajo učencem, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja, da nadoknadijo
svoje vrzeli, podkrepijo svojo pripravo in dogradijo ter razvijejo osnovne kompetence.
V ta namen nudijo profesorji učencem podporni pouk med rednim poukom, delo v
nivojskim skupinah, individualizirano domače delo, občasno dodatno popoldansko
pripravo na zaključne izpite in ob primernem finančnem nakazilu tudi popoldanski
podporni pouk.
V primeru, da učenci ne dosežejo zastavljenih ciljev, mora šola, na osnovi
Zakonodajnega odloka št. 62 z dne 13.04.2017, poskrbeti za specifične strategije, ki
bodo pripomogle k izboljšanju dojemanja, razumevanja in posledično doseganja boljših
učnih uspehov učencev.
Šolski neuspeh zaznamuje človeka za vse življenje, zato je pomembno, da postane šola
prostor uspešnega učenja za vse. Odgovornost šole je, da omogoči optimalen razvoj
potencialov. Vsak učenec ima namreč pravico do možnosti in priložnosti, ki omogočajo
uspeh zato pa nekateri potrebujejo pomoč in vzpodbudo učitelja/profesorja. Nekateri
učenci si želijo biti uspešni, a potrebujejo pomoč, da bi učno snov znali in razumeli.
Med rednim poukom učitelji/profesorji prilagajajo delo, strategije in pristop
sposobnostim učencev, če pa to za uspešno delo v razredu ne zadošča, bomo poiskali
primerne rešitve za zmanjševanje učne neuspešnosti in za izboljšanje učnih dosežkov
posameznih učencev. Šola bo zato nudila učencem specifično pomoč in organizirala
razne oblike podpornega pouka, zato da bomo učencem učinkovito pomagali pri
razvijanju sposobnosti za samostojno pridobivanje znanja in spretnosti ter za
obravnavanje informacij in reševanje problemov.
Podporni pouk je namenjen učencem, ki učne snovi pri pouku ne usvojijo in je ne
razvijajo, ki so bili dalj časa odsotni, ki imajo težave pri dojemanju oz. razumevanju
nekaterih učnih vsebin, ki
potrebujejo dodatno razlago učitelja/profesorja
ali
utrjevanje učne snovi. Prav tako je namenjen učencem, ki ne dosegajo zadostne
stopnje znanja pri posameznih učnih predmetih oz. s težavo usvajajo temeljne
spretnosti in osnovne kompetence.
Podporni pouk bodo profesorji izvajali v razredu z individualno razlago in utrjevanjem,
ob soprisotnosti dveh učiteljev/profesorjev (npr. učitelja/profesorja v okrepljenem
organiku) ali po pouku.
Podporni pouk bo lahko potekal individualno ali skupinsko. Med urami podpornega
pouka bodo učenci deležni dodatne razlage in utrjevanja, učitelji/profesorji bodo z
različnimi metodami in oblikami poučevanja oz. s prilagojenim načinom dela omogočili
učencem, da
lažje dosegajo temeljne učne cilje posameznega predmeta oz.,da
izboljšajo učni uspeh pri posameznih predmetih.
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2. Vrste preverjanja - diagnostično, sprotno, končno
V skladu s predvideno zakonodajo o ocenjevanju preverjanja razvrščamo v tri faze:
Diagnostično ali začetno preverjanje izvajamo na začetku šolskega leta,
poučevanja neke učne enote ali predmeta in je namenjeno ugotavljanju predznanja in
ne vpliva na končno oceno, a je osnova za analizo povprečnega nivoja predpriprave,
načrtovanje celotnega poučevanja in nadaljnjega učenja. Diagnostično preverjanje ne
obsega le posamezne vsebine, temveč tudi spretnosti (računske, jezikovne),
kompetence, strategije samostojnega učenja, (uporabo učbenika, iskanje virov) in je
specifično strukturirano glede na predmet in predmetni sklop.
➢ Cilj diagnostičnega preverjanja je identificirati/prepoznati učenčeve predstave,
napake, način razmišljanja in učne težave.
Formativno ali sprotno preverjanje in spremljanje poteka med samim učnim
procesom z namenom, da zberemo in dajemo informacije za čimbolj učinkovit pouk in
učenje. Pri tem profesor ugotovi, ali dela določena snov probleme manjšini ali večini
učencev. V slednjem primeru mora morda spremeniti metode dela oziroma način
obravnave, če pa imajo težave posamezni učenci, jim lahko ponudi določene
pripomočke, vire ali dodatno pomoč. Izvajamo ga z ustreznim načinom preverjanja, ki
ima natančno opredeljene cilje, o njih informiramo učence, ki lahko te informacije
uporabijo pri svojem učenju. Učencem to preverjanje in spremljanje poda povratno
informacijo, seznani jih z doseženim znanjem, opozori na pomanjkljivosti, profesor pa
jim pomaga poiskati pot za odpravo teh pomanjkljivosti. Prepričani smo, da rezultati
niso nekaj dokončnega, pač pa so del učnega procesa. Pozitivni rezultati sprotnega
preverjanja se upoštevajo pri končni oceni, negativni pa imajo namen, da učence
spodbudijo, da jih popravijo in dokažejo, da so cilje dosegli. S sprotnim preverjanjem
in spremljanjem torej bistveno dvignemo učinek učenja.
➢ Cilj formativnega preverjanja in spremljanja je pridobitev povratne informacije
o učenčevemu razumevanju učne snovi in posledično nadaljnjo načrtovanje pouka.
Končno ali sumativno preverjanje je usmerjeno v ugotavljanje rezultatov
zaključnega obdobja učenja (konec šolskega leta oz. srednje šole). Rezultati se
ocenjujejo in so vključeni v spričevalo, diplomo oziroma potrdilo o opravljenem izpitu.
Končna ocena predstavlja sintezo sprotnega preverjanja in je odraz tega, v kolikšni
meri učenec dosega standarde znanja, opredeljena v učnih načrtih, učenčeve
motivacije za učenje, sposobnosti soočanja s problemi, njegovega napredka in drugih
meril profesorja, skladnih s cilji nižje srednje šole in načeli za preverjanje in
ocenjevanje znanja.
➢ Cilj sumativnega preverjanja je merjenje učenčevih dosežkov, v kolikšni meri so
učenci usvojili zastavljene cilje.
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3. Oblike in razporeditev preverjanja in ocenjevanja
Ustno preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo izpraševanja, poročanja, govorni
nastopi, ustni del zaključnega izpita, je nujno pri vseh predmetih, saj je spretnost
ustnega izražanja izredno pomemben cilj. K ustnemu preverjanju spadajo tudi testi
dopolnjevanja, kratki odgovori, izbirega/alternativnega tipa, naloge urejanja,
povezovanja, širša odprta vprašanja, raziskovalne naloge in druge oblike dela. Sem
spadajo tudi druge oblike preverjanja, kot so ocenjevanje izdelkov, reševanje
praktičnih problemov, sodelovanje, prizdevnost, referati, skupinska dela, govorni
nastopi in predstavitve.
Določena je količina pisnih in ustnih preverjanj:
➢na dan*
pisno (šolska naloga) 1
ustno (spraševanje ali kontrolna naloga) 1
ali
pisno (šolska naloga) 0
ustno (spraševanje ali kontrolna naloga) 2
➢na teden*
pisno 3
ustno 5 (spraševanje ali kontrolna naloga)
* V izjemnih primerih in obdobjih se zgornja razporeditev lahko prilagodi potrebam.

Domače delo
Samostojno domače delo in učenje izhajata vedno iz obravnavane in obrazložene snovi.
Namen domačega dela je utrjevanje. Pri dodelitvi domačega dela profesorji tudi
spoštujejo čas za počitek v obdobju letnih šolskih počitnic.

4. Primeri specifičnih kriterijev ocenjevanja
Učenci s posebnimi učnimi potrebami, s specifičnimi učnimi težavami in s posebnimi
vzgojnimi potrebami so deležni prilagojenega ocenjevanja glede na individualizirane
oblike preverjana.

Učenci s specifičnimi učnimi težavami (zakon 170/2010)
Učenci z diagnozo o specifičnih učnih težavah imajo individualiziran učni načrt, na
osnovi katerega sledijo individualiziranim učnim postopkom in imajo pravico do
kompenzacijskih in dispenzacijskih sredstev in do prilagojenih oblik preverjanja.
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Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami (min. dir. z dne 27.12.2012, min.
okr. št. 8 z dne 6. 3. 2013)
Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami, ki nimajo priznane dokumentacije predvidene
po zakonu 170/2010, so lahko na podlagi obstoječe zakonodaje deležni
individualiziranega didaktičnega načrta, ki ga predlaga razredni svet.

Učenci z oznako (zakon 104/92)
Za učence s potrejeno dokumentacijo na osnovi zakona 104/92 izdela razredni svet v
sodelovanju z družino, z odgovornimi z zdravstvene enote in s profesorjem podpornega
pouka Osebni vzgojni načrt.

Učenci tujci
Ocenjevanje učencev tujcev poteka v skladu s členom 45 DPR. št. 294 z dne 31.
avgusta 1999. Kriterije ocenjevanja določi zbor učnega osebja v skladu z dotičnim
zakonom po opravljenem začetnem preverjanju. Doseganje minimalnih standardov
znanja in usvajanje minimalnih kompetenc spada v individualizacijo učenčeve učne poti
za katero je pristojen razredni svet. Za učence, ki prihajajo iz tujine in nimajo
jezikovnega predznanja, razredni svet določi individualiziran program samo za enega
ali več predmetov.

5. Kriteriji za ocenjevanje vedenja
Razredni svet dodeli oceno iz vedenja na podlagi sledečih pokazateljev:
INDIKATOR

OPIS

TOČ
KE

ODNOS DO
ŠOLE
IN
ŠOLSKEGA
DELA

Učenec/ka se aktivno vključuje v šolske dejavnosti ,
odgovorno izvaja navodila in resno spremlja šolsko delo bodisi
v razredu, bodisi izven razredne skupnosti.

2

Učenec/ka se redno vključuje v šolske dejavnosti, v glavnem
izvaja navodila in dovolj resno spremlja šolsko delobodisi v
razredu bodisi izve razredne skupnosti.

1

Učenec/ka neredno sodeluje pri šolskih dejavnostih, ne
upošteva navodil in/ali neresno spremlja šolsko delo.

0
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OBISKOVANJ
E POUKA

VEDENJE

RAZREDNI
SVET
SME
DODELITI
ENO TOČKO

Učenec/ka redno obiskuje šolski pouk, ne zamuja, vsi
izostanki so opravičeni. Ne izmika se ustnim in/ali pisnim
preverjanjem.

2

Učenec/ka v glavnem redno obiskuje pouk, včasih zamuja
in/ali neredno prinaša opravičila. Ne izmika se ustnim ali
pisnim preverjanjem.

1

Učenec/ka neredno obiskuje pouk, večkrat zamuja, i neredno
prinaša opravičila. Izmika se ustnim ali pisnim preverjanjem.

0

Učenec /ka je spoštljiv/a do šolskega osebja in/ali sošolcev.
Dosledno spoštuje šolski pravilnik. Njegovo/njeno vedenje je
vzornoin/ali sodelovalno in odgovorno. Zna se obvladovati.

6

Učenec /ka je vedno spoštljiv/a do šolskega osebja in/ali
sošolcev. Spoštuje šolski pravilnik. Njegovo/njeno vedenje je
še kar zgledno, sodelovalno in odgovorno. V glavnem se zna
obvladovati.

5

Učenec /ka ni dovolj spoštljiv/a do šolskega osebja in/ali
sošolcev.Večkrat je nedosleden/na pri upoštevanju šolskega
pravilnika. Njegovo/njeno vedenje je primerno, ni pa vedno
sodelovalno in/ali
odgovorno. Ne zna se vedno
obvladovati.Učenec/ka je bil/a večkrat vpisan v dnevnik.

4

Učenec /ka je pogosto nespoštljiv/a do šolskega osebja in/ali
sošolcev. Pogosto je nedosleden/na pri upoštevanju šolskega
pravilnika. Njegovo/njeno vedenje je večkrat neprimerno,
in/ali nesodelovalno in neodgovorno. Ne zna se obvladovati.
Proti učencu/ki je bil izrečen disciplinski ukrep z izključitvijo.

3

Za izredne dosežke ali zasluge v sklopu šolskih in/ali obšolskih
dejavnosti.

1

Za izredno sodelovanje v razredu in/ali za pomoč sošolcem.
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Profesorji, ki poučujejo v istem razredu se izrečejo za ocene posameznih opisnikov.
Končna ocena v vedenju bo srednja ocena vseh opisnikov. Glede na doseženo vrednost
se na osnovi 4-stopenjske lestvice izrazijo naslednjimi oznake:

od 9 do 10

ZGLEDNO

od 7 do 8

PRIMERNO

od 6 do 7

MANJ PRIMERNO

<6

NEPRIMERNO

Pri ocenjevanju sodeluje vse učno osebje, neučno osebje informira učno osebje o
obnašanju učencev. Opazovanje se izvaja v vseh šolskih prostorih a tudi v neposredni
bližini šole in pri vseh zunajšolskih dejavnostih. Naj kot primer navedemo nekatere
drže:

KJE?

KAJ SE OPAZUJE?
Upoštevanje profesorjevih navodil
Odnos do profesorja
Upoštevanje šolskih pravil
Sodelovanje pri skupinskih dejavnostih

V razredu oz. telovadnici

Odnos do sošolcev
Upravljanje konfliktov
Učenčevo izražanje
Odnos do osebne in tuje lastnine
Odnos do skupne imovine
Upoštevanje profesorjevih navodil

Dejavnosti
(športni

izven
dan,

šole Učenčevo vedenje v posameznih ustanovah

gledališče, Izpolnjevanje

ekskurzije, izleti.....)

danih

nalog

v

okviru

dejavnosti,

organiziranih izven šole
Odnos do skupne imovine

Na hodniku

Upoštevanje šolskih pravil
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Pozdravljanje in odzdravljanje šolskega osebja in
sovrstnikov
Odnos do sošolcev
Upravljanje konfliktov
Izražanje
Odnos do osebne in tuje lastnine
Odnos do skupne imovine
Upoštevanje šolskih pravil
Odnos do sošolcev
Na igrišču

Upravljanje konfliktov
Izražanje
Odnos do osebne in tuje lastnine
Odnos do skupne imovine
Odnos do hrane
Upoštevanje šolskih pravil

Pri malici in kosilu

Odnos do sošolcev in šolskega osebja
Izražanje
Odnos do skupne imovine
Upoštevanje pravil

V jutranjem varstvu

Upoštevanje navodil
Odnos do sošolcev in šolskih sodelavcev
Odnos do sošolcev

Pred šolo

Učenčevo izražanje
Odnos do osebne in tuje lastnine
Odnos do javne imovine

Skupni znesek dodeljenih točk nam da oceno iz vedenja.

6. Vpisovanje ocen v elektronski dnevnik in rok vračanja
popravljenih pisnih preverjanj
Profesorji vpišejo oceno ustnega preverjanja v elektronski dnevnik v teku 72 ur, šolske
naloge in pisna preverjanja pa popravijo najkasneje v roku 14 dni in ob izročitvi in
razlagi vpišejo oceno v elektronski dnevnik in jo sporočijo staršem.

38

7. Kriteriji za potrditev veljavnosti šolskega leta
Prisotnost pri pouku:
Po pravilih 7.odstavka 14.člena DPR št. 122 z leta 2009 mora učenec za potrditev
veljavnosti šolskega leta obiskovati vsaj tri četrtine učnih ur, ki jih določa ministrstvo za
dotično stopnjo. Za srednjo šolo je letno število ur 1122, minimalno 842 in torej
maksimalno število odsotnosti ne sme presegati 280 ur.
Zbor učnega osebja poveri pristojnost razrednemu svetu, da v prisonosti zadostnega
števila elementov oceni učenca in vzeme v poštev vse zavirajoče okoliščine:
➢odsotnosti

zaradi hujših patologij

➢odsotnosti

zaradi hudih družiskih razlogov in okoliščin

➢sodelovanje

na izpitih, natečajih ali tekmovanjih

➢pripadnost

verskim skupnostim, ki upoštevajo soboto kot dan počitka po zakonu 516/
1988 in zakonu 101/1989.
➢V

primeru, da učenec ni zadostil vsem zgoraj navedenim predpisom, i.e.
minimalnemu številu ur in zavirajočim okoliščinam, ni po sklepu razrednega sveta
pripuščen k zaključnemu ocenjevanu oz. zaključnemu državnemu izpitu.

8. Pripustitev k zaključnemu izpitu na srednji šoli prve stopnje
Nacionalno preverjanje znanja INVALSI: Pogoj za pripustitev k zaključnemu izpitu
je opravljeni preizkus INVALSI iz slovenščine, matematike in angleščine v tretjem
razredu srednje šole. Ob zaključku šolskega leta prejmejo učenci potrdilo o doseženih
rezultatih.
Zaključni izpit - vstopna ocena: Učenci tretjega razreda srednje šole so pripuščeni k
zaključnemu državnemu izpitu s številčno oceno v desetinkah, ki jim je dodeljena na
osnovi celotnega, triletnega šolskega uspeha v srednji šoli. V primeru, da pri enem ali
več predmetih ne dosežejo zastavljenih nivojev znanja ali jih dosežejo le delno, jih
lahko razredni svet pripusti k zaključnemu izpitu, tudi z negativno oceno, nižjo od
6/10, v enem ali več predmetih.
Izpitne preizkušnje: Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela; pisni del zajema
naloge iz slovenščine, italijanščine, matematike in tujih jezikov, ustni pa medpredmetni
pogovor. Pri ustnem delu izpita se učenčevo znanje vrednoti skladno s končnim
učenčevim učnim profilom, opredeljenim v nacionalnih smernicah, s posebnim
poudarkom na ustreznosti jezikovnega izražanja, razumevanja in povezovanja vsebin,
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kritičnega razmišljanja ter stopnje razvoja državljanskih kompetenc in sporazumevanja
v tujih jezikih.
Zaključna ocena: Končna ocena je praviloma srednja vrednost vseh pridobljenih ocen
oz. ocene, s katero je bil učenec pripuščen k izpitu, pisnih nalog in ustnega dela izpita.
Dodeljuje se jo s številčno oceno v desetinkah, pri tem se ocena zaokroži navzgor, če je
prva decimalka 5 ali več, v obratnem primeru se ocena zaokroži navzdol. Izpit je
uspešno opravljen, če kandidat dobi najmanj 6/10.
Učenci s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami - ocenjevanje in
pripustitev k zaključnemu izpitu
Zakonski odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 potrjuje, da potekajo ocenjevanje,
napredovanje v naslednji razred in pripustitev k zaključnemu izpitu na osnovi
individualiziranih vzgojnih načrtov oz. prilagojenih učnih načrtov.
Vrednotenje kompetenc
Ob zaključku osnovne šole in srednje šole prve stopnje prejmejo učenke in učenci
potrdilo o pridobljenih kompetencah, vrednotenje le-teh je v pristojnosti razrednih
učiteljev in razrednih svetov na zaključnih ocenjevalnih sejah.
Potrdilu o kompetencah je priloženo tudi potrdilo o rezultatih nacionalnega preverjanja
znanja INVALSI.
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9. Kriteriji za ocenjevanje usnega in pisnega dela izpita
Kriteriji za ocenjevanje pisnih nalog slovenščine in italijanščine
Vsebina

Ustrezna,
zrela
izvirna

Zgradba

Ustrezna,
in

a

neUstrezna,

a skromna
Neustrezna

izvirna

Naloga
je
logično
zgrajena,
trdno
povezana in
prepričljivo

Naloga je
dovolj
logično
grajena in
ustrezno
izpeljana.

Zgradba
naloge
je
šibkejša,izpelj
ava
pa
še
sprejemljiva.

Naloga
je
nepovezana in
nelogično
izpeljana.

Primerno,
a
včasih
premalo
bogato.

Pomanjkljivo
in
večkrat
neustrezno.

Zelo
pomanjkljivo
ali
neustrezno.

izpeljana.
Izražanje

Bogato,
iz
virno, povsem
ustrezno.

Jeziko
vna
zmožn
ost

Naloga
ne vsebuje
hujših napak.

Naloga
vsebuje
nekatere
napake.

Prisotne
so
hujše,
ponavljajoče
se napake.

V nalogi je
veliko grobih
napak.

Ocena

9 - 10

7-8

6

5

Kriteriji za ocenjevanje pisne naloge matematike
Število
pravilno

Vse vaje Skoraj
vse

V glavnem vse Več
kot Manj
kot
vaje
polovico vaj polovico vaj

Nobene vaje

Vse vaje Vse vaje

Večino vaj

Delno

Nobene vaje

rešenih vaj
Logična
izpeljava vaj
Obvladanje

polovico
Popolno

Skoraj
popolno

Primerno,
ustrezno

V
glavnem
primern
o

Z nekaterimi
pomanjkljivost
mi

Neustrezno

Jasno in
ustrezno

Ustrezno

Z
redkimi
pomanjkljivost
mi

Delno
pomanjklji
vo

Večkrat
neustrezno ali

Neustrezno,
pomanjkljivo

8

7

6

računskih
operacij
Strokovno
izražanje

Ocena

Več kot

10

9

pomanjkljivo
5
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Tuja jezika: angleščina in nemščina
Razumevanje
in
oblikovanje
besedila

Bogast
vo in
ustrez
nost
izraža
nja

Popolno, logično
nastavljeno in
organsko

Strokovno
in
popolno,
dokazuje zrelost
in
sposobnost
analize

Razumevanje
ustreza v glavnih
in
delno
stranskih
aspektih

Razumevanje
globalno,
mestoma

je

Ustrezno, a
premalo
bogato,
mestoma
netočno

Ponavljajo se isti Besedišče je netočno
samostalniki,
in neustrezno
pridevnikov
v
glavnem
ni,
v
glavnem glago biti
in imeti v

netočno.
Oblikovanje
skromno

Razumevanje je
netočno,
bistvo
teksta ni doseženo.
Oblikovanje
neustrezno

sedanjem času
Slovnična
pravilnost

Naloga
je
brez hujših
napak

Naloga
ima
redke napake.

Naloga
ima
nekaj
hujših
slovničnih
napak
spodrsljajev.

Naloga ima številne
slovnične
napake,
od katerih je precej
takih,
ki
onemogočajo
razumevanje
pisnega sporočila..

Ocena

9- 10

7-8

6

5

Potek izpita za učence s SUT

Učenci s potrdilom o SUT bodo na zaključnem izpitu deležni vseh prilagoditev, kot je
bilo na začetku leta napisano v njihovem Osebnem učnem načrtu in kot zahteva zakon
170/2010.

Kriteriji za ocenjevanje ustnega dela izpita

Kandidat lahko sam izbere, s katero temo začeti pogovor. Učenec, ki je
pripravil izdelke, jih lahko predstavi v katerikoli obliki, po predhodnem
dogovoru s predmetnim profesorjem, ki je gradivo pregledal in odobril.
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o Cilj ustnega pogovora je ocenjevanje znanja, veščin in kompetenc, ki so opisane
v končnem učenčevem profilu, kot ga predvidevajo Državne smernice za vrtce
in šole prvega ciklusa.
o Kolokvij naj poteka v izpitni podkomisiji in naj se osredotoča na sposobnosti
argumentiranja in reševanja problemov, naj dokaže sposobnost kritičnega
mišljenja in refleksije kandidata ter sposobnost logičnega povezovanja različnih
predmetnih vsebin.
o Pogovor naj temelji tudi na doseženih državnih in ustavnih kompetencah.

KAJ PREVERJAMO
Ustreznost
izražanja

Tekoče in smiselno izražanje;
Raba strokovnih izrazov.
Osredotočenost na temo;

Kakovost in
povezovanje
informacij

Povezovanje;
Samostojno razmišljanje;
Izvirnost pogledov;
Sposobnost reševanja problemov.
Odgovorno obnašanje;

Državljanske in
ustavne
kompetence

Spoštovanje sebe in drugih;
Spoštovanje različnih zornih kotov;
Spoštovanje pravil;
Spoštovanje vrednot demokratične družbe.
Jezikovna ustreznost;
Izvirnost in zanimivost izdelka;

Kakovost izdelka
Oblika izdelka;
Eventuelno kompetence v rabi tehnologije.

Kandidat s srednjo oceno višjo ali enako 9,5 lahko izdela s srednjo
oceno 10 s pohvalo.
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10. Kriteriji za vrednotenje posameznih učnih predmetov
Sledijo podrobno razčlenjeni kriteriji ocenjevanja specifičnih opisnikov za vsak
posamezni učni predmet.

Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc za tuj jezik:
angleščina* in nemščina**
Pisno

Ustno

ocena

razumevanje

sporočanje

razumevanje

sporočanje

10

popolno,
natančno,
poglobljeno,
namensko
in
osebno

sporoča
brez
slovničnih
in
komunikacijskih
napak, besedišče
je posebno bogato
in izbrano

prepozna
vsak
sporočevalni namen
govorca
in/ali
sogovornika,
razume vse izraze
za
zadostitev
konkretnih potreb ,
vljudnostne
in
neverbalne
sporočevalne oblike

sporoča brez slovničnih in
komunikacijskih
napak,
besedišče je
posebno
bogato
in
izbrano,
izgovorjava odlična

9

popolno,
natančno,
poglobljeno

sporoča
brez
hujših
slovničnih
napak, le rahle
netočnosti
pri
izbiri besedišča

prepozna
vse
informacije v znanih
in posledično tudi v
neznanih situcijah

sporoča
brez
hujših
slovničnih napak, le rahle
netočnosti
pri
izbiri
besedišča,
izgovorjava
zelo dobra

8

popolno
natančno

in

sporoča
brez
hujših
napak,
besedišče je dovolj
bogato

prepozna
informacije v znanih
in
manj
znanih
situcijah

sporoča
brez
hujših
napak,
besedišče
je
dovolj
bogato,
izgovorjava primerna

7

popolno in
glavnem
primerno

v

sporoča
z
napakami, vendar
je namen sporočila
jasen
bodisi
iz
slovničnega koti z
besedoslovnega
vidika, besedišče
je primerno

prepozna
informacije v znanih
in delno v neznanih
situacijah

sporoča
z
napakami,
vendar
je
namen
sporočila jasen bodisi iz
slovničnega
koti
z
besedoslovnega
vidika,
besedišče je primerno,
izgovorjava
mestoma
netočna

6

splošno
osnovno

in

sporoča
s
številnimi
napakami,
kiomogočajo
razumevanje
komunikacijskega
bistva, besedišče
je osnovno

prepozna osnovne
informacije v znanih
situacijah

sporoča
s
številnimi
napakami, ki omogočajo
razumevanje
komunikacijskega bistva,
besedišče je osnovno,
izgovorjava
večkrat
netočna
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Pisno

Ustno

ocena

razumevanje

sporočanje

razumevanje

sporočanje

5

okrnjeno
in
pogosto
nerazumljivo

sporoča
s
številnimi
in
hujšimi napakami,
ki
ovirajo
sporočevalni
namen, besedišče
je skromno

le delno prepozna
informacije samo v
znanih situacijah

sporoča s številnimi in
hujšimi
napakami,
ki
ovirajo
sporočevalni
namen,
besedišče
je
skromno,
izgovorjava
okorna

4

okrnjeno
in
vedno
nerazumljivo
ali ga sploh ni

neorganizirano
sporoča
s
številnimi,
pogostimi
in
hudimi napakami,
ki
onemogočajo
sporočevalni
namen, besedišče
je zelo skromno

ne
prepozna
informacij
niti
v
znanih situacijah

neorganizirano sporoča s
številnimi, pogostimi in
hudimi
napakami,
ki
onemogočajo
sporočevalni
namen,
besedišče
je
zelo
skromno,
izgovorjava
večkrat nepravilna

3,2,1

ocenjevanje ni
predvideno po
soglasnem
sklepu učnega
zbora

ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem sklepu
učnega zbora

ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora

ocenjevanje
ni
predvideno po soglasnem
sklepu učnega zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike preverjanja

Razporeditev
v polletju∗

oblike preverjanja
razporeditev
v polletju∗

šolske naloge

3 (1.tuj jezik)

izpraševanja

1

pogovori ali izmenjave mnenj
ali

1

2 (2.tuj jezik)
pisne kontrolne naloge ali

1

testi objektivnega tipa

govorne vaje
individualne in skupinske
naloge

ko/če
predvideno

je

poročanje o projektnem delu

1 na leto

∗ minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: gibalna vzgoja
Ocena

govorica telesa kot igra, šport, pravila in fair play
telo in
sredstvo
njegov
komunikativnega in
odnos s
ekspresivnega
prostorom in
izražanja
časom

10

Nalogo
izvede Izvede izbrano nalogo V igri povezuje tehnične elemente in jih
samostojno
in tekoče
in
zanesljivo uporablja v taktičnih rešitvah. Dobro
tekoče, napak ni.
brez tehničnih napak.
pozna pravila individualnih in moštvenih
športnih
panog.
Sposoben
je
samostojnega sojenja. Igralne situacije
zaključuje učinkovito.

9

Nalogo
izvede Izbrano nalogo izvede
samostojno
in tekoče,
vendar
z
tekoče, napak skoraj manjšo
tehnično
ni.
napako v posameznem
delu gibanja.

V igri povezuje tehnične elemente z
manjšimi napakami in jih uporablja v
taktičnih rešitvah. Dobro pozna pravila
individualnih in moštvenih športnih
panog.
Igralne situacije zaključuje
zanesljivo.

8

Nalogo
izvede Izbrano nalogo izvede
samostojno,
a
z tekoče, vendar manj
manjšimi napakami. zanesljivo in z manjšimi
tehničnimi napakami v
več delih gibanja.

V igri povezuje tehnične elemente z
večjimi napakami in jih delno uporablja
v taktičnih rešitvah. Pozna pravila
individualnih in kolektivnih športnih
panog. Pri zaključevanju igralnih situacij
je delno uspešen.

7

Nalogo
izvede
samostojno, vendar
izvedba ni tekoča in
zanesljiva, pojavljajo
se večje napake.

Izbrano nalogo izvede
manj zanesljivo in z več
manjšimi
tehničnimi
napakami.

V igri povezuje tehnične elemente s
številnimi večjimi napakami in jih delno
uporablja v taktičnih rešitvah. Pozna
enostavnejša pravila športnih panog. Pri
zaključevanju igralnig situacij je manj
uspešen.

6

Nalogo
izvede
pomočjo,
nezanesljivo
in
večjimi napakami.

s Zahtevnejše
izbrane
naloge opravi samo z
z aktivnim varovanjem in
s prilagojenimi pogoji.

Slabo obvladuje teoretična in praktična
znanja.Pozna le nekatera enostavnejša
pravila športnih panog. Redko spremlja
svoj napredek in ga zna vrednotiti samo
s pomočjo.

5

Naloge ne izvede

4

Naloge ne izvede in Naloge ne izvede in se Ne dela; ne spoštuje pravila športnega
se upira.
upira
obnašanja (fair playa)

3,2,1

ocenjevanje
predvideno
soglasnem
učnega zbora

Ne opravi minimalnih Ne obvladuje teoretična in praktična
zahtev izbrane naloge. znanja in ne more samostojno opraviti
enostavnejših
nalog.
Ne
dosega
temeljnih športnih dosežkov.

ni ocenjevanje
po predvideno
sklepu soglasnem
učnega zbora

ni ocenjevanje ni predvideno po soglasnem
po sklepu učnega zbora
sklepu

46

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike
preverjanja

razporeditev

Standardni testi
za:moč, hitrost,
vzdržljivost,
gibljivost,
ravnotežje

Z
objektivnimi
meritvami.
Testiranje: enkrat
na polletje

v polletju∗

Opazovanje
vrednotenja

–

indikatorji

•

Prizadevnost

•

aktivnost

•

sodelovanjez drugimi

•

spoštovanje nasprotnika

•

odnos do športa in športne
opreme

•

tehnika
pri
atletskih
panogah in športnih igrah

•

šola v naravi

•

tekmovanja v okviru šolskih
ekip

•

različnost

•

športno obnašanje

•

prinašanje športne opreme

•

upoštevanje glavnih načel
varnosti

•

medsebojna pomoč

•

sodelovanje na tekmovanjih
in
na
izvenšolskih
dejavnostih

•

Vrednotimo
učenčevo
sodelovanje
pri
rednem
pouku telesne vzgoje, fair
play, odnos do športne
opreme in higiene

razporeditev
v polletju∗
Z opazovanjem:
stalno
in
sistematično

∗ minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: glasbena vzgoja
ocena

Razumevanje
in
uporaba
specifičnih
sporočil
Odlično
prepozna
in
uporablja
glasbeno
notacijo
ter
obvlada
glasbeno teorijo

Vokalno izvajanje in
uporaba instrumentov

9

Odlično pozna glasbeno
notacijo

Pozorno posluša in razume smisel
sporočila

8

Dobro pozna gl. notacijo

7

Pri
poznavanju
gl.
notacije dela manjše
napake
Pozna
bistene
značilnosti gl.notacije

Izvaja
zanesljivo
enoglasne in večglasne
melodije
izvaja intonančno točno
le enoglasne melodije
izvaja enoglasne melodije
zadovoljivo
izvaja enoglasne melodije
samo vodeno s strani
profesorja

Pasivno posluša in prepozna
sporočilo. Redko pozorno posluša
in
zaznava
malo
zvočnih
značilnosti.
Izredno pasivno posluša in ne
razume sporočila. Ne zaznava
zvočnih značilnosti.

10

6

5

Gl. notacije ni usvojil

4

Gl.notacije ne pozna

3,2,1

ocenjevanje
predvideno
soglasnem
učnega zbora

ni
po
sklepu

izvaja
samostojno
in
zanesljivo
tudi
zahtevnejše melodije

izvaja z več napakami ter
nezanesljivo
enoglasne
melodije
noglasne melodije
ne izvaja niti vodeno
ocenjevanje
ni
predvideno po soglasnem
sklepu učnega zbora

Zmožnost
poslušanja
in
razumevanja zvočnih pojavov
in glasbenih sporočil
Zelo
pozorno
posluša
in
popolnoma
razume
smisel
sporočila

Posluša in razume smisel sporočila
Zadovoljivo posluša in prepozna
predstavljeno sporočilo

Pri poslušanju ni pozoren in se
upira vsakršni dejavnosti
ocenjevanje ni predvideno po
soglasnem sklepu učnega zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike preverjanja

razporeditev
v polletju *

oblike preverjanja

razporeditev
v polletju*

pisne kontrolne naloge

1

izpraševanja

sproti
in/ali
ob
zaključku vsake enote

praktične vaje

1

poročanje o projektnem ko/če je predvideno
delu

 minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: matematika
ocena

Poznavanje
vsebin

Nastava, izpeljava
in računanje

Uporaba
pravil,
formul
in
postopkov

Razumevanje
in
raba strokovnega
izrazja
ter
grafično izvajanje

10

Popolno
in
poglobljeno pozna
vsebine

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta
natančni
in
računanje je brez
napak

Postopki
so
natančni,
uporaba
pravil in formul sta
dosledni

Popolno obvladanje
strokovne
terminologije
in
povsem
natančno
grafično izvajanje

9

Zanesljivo
vsebine

pozna

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta
pravilni in računanje
je brez napak

Postopki
so
natančni,
uporaba
pravil in formul sta
zanesljivi

Skoraj
popolno
obvladanje
strokovne
terminologije
in
natančno
grafično
izvajanje

8

Ustrezno
vsebine

pozna

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta
skoraj pravilni in
računanje je brez
napak

Postopki
so
natančni,
uporaba
pravil in formul sta
ustrezni

Ustrezno obvladanje
strokovne
terminologije
in
primerno
grafično
izvajanje

7

V
glavnem
primerno
pozna
vsebine

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta v
glavnem primerni in
računanje je skoraj
brez napak

Postopki so pravilni,
uporaba pravil in
formul sta primerni

V glavnem primerno
obvladanje
strokovne
terminologije
in
primerno
grafično
izvajanje

6

Osnovno
vsebine

pozna

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta v
glavnem primerni in
v
računanju
se
pojavijo
nekatere
napake

Postopki
so
v
glavnem
pravilni.
Uporaba pravil in
formul je negotova

Občasno
primerno
obvladanje
strokovne
terminologije
in
osnovno
grafično
izvajanje

5

Neustrezno pozna
vsebine

Nastavitev
in
izpeljava vaj sta
neustrezni
in
v
računanju
se
pojavijo napake

Postopki
so
neustrezni. Uporaba
pravil in formul je
negotova

Neustrezno
obvladanje
strokovne
terminologije
in
nenatančno
in/ali
nepravilno grafično
izvajanje

4

Pomanjkljivo
pozna vsebine

Nastavitev
izpeljava vaj
napačni
in
računanju
napake

Postopki
so
popolnoma
neustrezni. Uporaba
pravil in formul je
pomanjkljiva

Povsem neustrezno
obvladanje
strokovne
terminologije
in
nepravilno
ali
manjkajoče grafično
izvajanje

in
sta
v
so
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ocena

Poznavanje
vsebin

Nastava, izpeljava
in računanje

Uporaba
pravil,
formul
in
postopkov

Razumevanje
in
raba strokovnega
izrazja
ter
grafično izvajanje

3

Izredno
pomanjkljivo
poznavanje snovi

Nastavitev
je
napačna, izpeljava
manjkajoča

Postopki
so
popolnoma
neustrezni. Uporaba
pravil in formul je
pomanjkljiva,
nepoznavanje
formul

Manjkajoča
ali
popolnoma
nepravilna
raba
terminologije
in
manjkajoče grafično
izvajanje

2

Nepoznavanje
snovi

Nastavitev
je
napačna, izpeljava
manjkajoča

Postopki
so
popolnoma
neustrezni. Uporaba
pravil in formul je
pomanjkljiva,
nepoznavanje
formul

Manjkajoča
ali
popolnoma
nepravilna
raba
terminologije
in
manjkajoče grafično
izvajanje

1

Popoln
molk,
nenapisan
izdelek,
odklanjanje
sodelovanja

Vaja ni rešena

Vaja ni rešena

Vaja ni rešena

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike preverjanja

razporeditev

oblike preverjanja

v polletju *
šolske naloge

2

test

1

razporeditev
v polletju *

izpraševanja

ko/če je predvideno

∗ minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc: naravoslovje
oce
na

Poznavanje
vsebin

10

Popolno
in
poglobljeno
pozna vsebine

Opazovanje
pojavov
tudi
s
pomočjo
raznih
pripomočkov
Opazovanje pojavov
je
dosledno
in
natančno

9

Zanesljivo
pozna vsebine

Opazovanje pojavov
je natančno

8

Ustrezno pozna
vsebine

Opazovanje pojavov
je zanesljivo

7

V
glavnem
primerno pozna
vsebine
Osnovno pozna
vsebine

Opazovanje pojavov
je
v
glavnem
zanesljivo
Opazovanje pojavov
je primerno

5

Neustrezno
pozna vsebine

Opazovanje pojavov
je
večkrat
neprimerno

4

Pomanjkljivo
pozna vsebine

Opazovanje pojavov
je
popolnoma
neustrezno

3

Izredno
pomnjkljivo
poznavanje
vsebin
Nepoznavanje
vsebin
Popoln
molk,
nenapisan
izdelek,
odklanjanje
sodelovanja

6

2

1

Postavljanje
sklepanje
ugotavljanje

hipotez,
in

Razumevanje in raba
strokovnega izrazja

Popolno
obvladanje
strokovne terminologije

Opazovanje pojavov
je mnjkajoča

Samostojno postavljanje
hipotez
in
povsem
pravilno
sklepanje
in
ugotavljanje
Samostojno postavljanje
hipotez
in
pravilno
sklepanje in ugotavljanje
Ustrezno
postavljanje
hipotez
in
pravilno
sklepanje in ugotavljanje
Preprosto
postavljanje
hipotez
in
pravilno
sklepanje in ugotavljanje
Preprosto
postavljanje
hipotez in v glavnem
pravilno
sklepanje
in
ugotavljanje
Pomanjkljivo
postavljanje hipotez in v
glavnem
neustrezno
sklepanje in ugotavljanje
Povsem
pomanjkljivo
postavljanje hipotez in
popolnoma
neustrezno
sklepanje in ugotavljanje
Manjkajoče postavljanje
hipotez

Opazovanje pojavov
je mnjkajoča

Manjkajoče
hipotez

Odklon sodelovanja

Odklon sodelovanja

Manjkajoča ali povsem
neustrezna
rba
strokovne terminologije
Odklon sodelovanja

postavljanje

Skoraj
popolno
obvladanje
strokovne
terminologije
Ustrezno
obvladanje
strokovne terminologije
V glavnem primerno
obvladanje
strokovne
terminologije
Občasno
neustrezna
raba
strokovne
terminologije
Večinoma
neustrezno
poznavanje strokovne
terminologije
Povsem
neustrezno
poznavanje strokovne
terminologije
Manjkajoča ali povsem
neustrezna
rba
strokovne terminologije

Oblike preverjanja in njihova razporeditev
oblike preverjanja

oblike preverjanja
razporeditev
v polletju*

test

2

referat

ko/če
je
predvideno

razporeditev
v polletju *

spraševanje

1

* minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc:

slovenščina in italijanščina
1.Razumevanje

2.Sporočanje

Ocena

ustnih besedil

pisnih besedil

ustno

10

Zbranost
poslušanju,podrobno
razumevanje navodil,
globalno in analitično
razumevanje besedil.

ob

Doživeto
branje,
podrobno razumevanje
navodil,
globalno in analitično
razumevanje
umetnostnih
in
neumetnostnih besedil.

Jezikovno
ustrezno,jasno,
jedrnato in izrazno bogato
podajanje misli ter vsebine
prebranega ali slišanega
besedila.

9

Zbranost
ob
poslušanju,podrobno
razumevanje
navodil,
analitično
razumevanje
besedil.

Smiselno branje, jasno
in hitro razumevanje
navodil,
analitično
razumevanje besedil.

Tekoče
in
primerno
izražanje, jasno podajanje
misli in vsebine prebranega
in slišanega besedila.

8

Daljša
pozornost
ob
poslušanju, razumevanje
navodil, nekoliko manj
podrobno
analitično
razumevanje besedil.

Tekoče
branje,
razumevanje
navodil,
nekoliko manj podrobno
analitično razumevanje
besedil.

jezikovno ustrezno, jasno
podajanje misli ter vsebine
prebranega ali slišanega
besedila.

7

Daljša
pozornost
ob
poslušanju, razumevanje
navodil z nekaterimi
negotovostmi,
nepoglobljeno
razumevanje besedil.

Dovolj tekoče branje,
razumevnje navodil z
nekaterimi
negotovostmi,
nepoglobljeno
razumevanje besedil.

V
glavnem
jezikovno
ustrezno in jasno podajanje
misli ter vsebine prebranega
in slišanega besedila.

6

Kratka
pozornost
ob
poslušanju,
površno
razumevanje
navodil,
površinsko razumevanje
besedil.

Ne
povsem
tekoče
branje,
površno
razumevanje
navodil,
površinsko razumevanje
besedil.

Jezikovno in manj primerno
podajanje misli ter vsebine
prebranega ali slišanega
besedila.

5

Pomanjkljiva
pozornost
ob poslušanju, napačno
razumevanje
navodil,
nepopolno razumevanje
besedil.

Netekoče
branje,
napačno
razumevanje
navodil,nepopolno
razumevanje besedil.

Jezikovno
neustrezno
in
nejasno podajanje misli ter
vsebine
prebranega
ali
slišanega besedila.

4

Nepozornost
ob
poslušanju,
nerazumevanje navodil,
nerazumevanje
osnovnega
sporočila
besedila.

Zatikajoče
branje,
nerazumevanje navodil,
nerazumevanje
osnovnega
sporočila
besedila.

Jezikovno
neustrezno
in
nelogično podajanje misli
ter vsebine prebranega ali
slišanega besedila.

3,2,1

Ocenjevanje
ni
predvideno po soglasnem
sklepu učnega zbora.

Ocenjevanje
predvideno
soglasnem
učnega zbora.

Ocenjevanje ni predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora.

ni
po
sklepu
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Ocena

3.Poznavanje
zakonitosti

jezikovnih

10

Poglobljeno
poznavanje
in
dosledna
raba
predelanih
jezikovnih pravil.

Poznavanje vsebine sporočila ter jezikovnih in
oblikovnih besedil in razpoznavanje njihovega
kulturnega, zgodovinskega in socialnega okvira.

9

Ustrezno poznavanje in dosledna
raba predelanih jezikovnih pravil.

Poznavanje
vsebine,
sporočila,
glavnih
značilnosti
besedila,primerno
poznavanje
njegovega
kulturnega,
zgodovinskega
in
socialnega okvira.

8

Poznavanje
in
dosledna
raba
jezikovnih pravil.

Poznavanje sporočila, jezikovne in oblikovne
značilnosti besedila in njegovega časovnega
okvira.

7

Splošno
poznavanje
in
še
primerna
raba
predelanih
jezikovnih pravil.

Poznavanje
besedila.

6

Osnovno
poznavanje
in
nedosledna
raba
predelanih
jezikovnih pravil.

Nepoglobljeno poznavanje vsebine besedila in
njegovih glavnih značilnosti.

5

Neupoštevanje
jezikovnih pravil
raba.

Pomanjkljivo poznavanje vsebine besedila in
njegovih osnovnih značilnosti.

v

in

glavnem
predelanih

predelavih
nepravilna

4.Poznavanje vsebin

vsebine

in

glavnih

značilnosti

4

Nepoznavanje in nepravilna raba
predelanih jezikovnih pravil.

Nepoznavanje besedila.

3,2,1

Ocenjevanje ni predvideno po
soglasnem sklepu učnega zbora.

Ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu
učnega zbora.

Pisne naloge

-

spisi

Ocena

Vsebina

Zgradba

Slog

Pravopisna
slovnična
pravilnost

10

Vsebina je zelo
prepričljiva, zelo
izvirna in zelo
domiselna.

Zgradba je trdna in
povsem
logično
izpeljana.

Izražanje
je
izvirno, ustrezno
in bogato.

Naloga je pravopisno
in slovnično pravilna.

9

Naloga
prepričljiva,
izvirna
domiselna.

Zgradba je trdna in
logično izpeljana.

Izražanje
ustrezno
bogato.

Naloga je pravopisno
in
slovnično
večinoma pravilna.

je
in

je
in

in
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8

Vsebina je dovolj
prepričljiva
in
domiselna.

Zgradba je trdna in
v glavnem logično
izpeljana.

Izražanje
ustrezno.

7

Vsebina je
prepričljiva
domiselna.

še
in

Zgradba
je
primerna in dovolj
logično izpeljana.

Izražanje
glavnem
ustrezno.

6

Vsebina je komaj
prepričljiva
in
domiselna.

Zgradba je komaj
primerna
in
ne
vedno
logično
izpeljana.

5

Vsebina ni dovolj
prepričljiva.

Ocena

Vsebina

4

Vsebina
neustrezna.

3,2,1

Ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora.

je

je

Naloga je pravopisno
in
slonično
v
glavnem pravilna.

v

naloga je pravopisno
in
slovnično
pomanjkljiva.

Izražanje
skromno
negotovo.

je
in

Naloga je pravopisno
in
slovnično
še
sprejemljiva.

Zgradba ni dovolj
primerna
in
logičnoizpeljana.

Izražanje
večkrat
neustrezno.

je

Naloga je pravopisno
in
slovnično
zelo
šibka.

Zgradba

Slog

Zgradba
neustrezna.

je

Ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora.

Izražanje
neustrezno.

je

Pravopisna
slovnična
pravilnost

in

je

Naloga je pravopisno
in
slovnično
neustrezna.

Ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora.

Ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora.

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

PISNE
OBLIKE
PREVERJANJA
šolske naloge
Test
izdelovanje
plakatov
referat

RAZPOREDITEV
POLLETJU *
2/3
1
ko/če je predvideno
ko/če je predvideno

V

USTNE
OBLIKE
PREVERJANJA
spraševanje
pogovor

RAZPOREDITEV
POLLETJU *

govorni nastop

1

V

1
1

* minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in kompetenc: tehnologija
Tematski
sklopi

Energija; Prehrana; Materiali; Uporabni predmeti, orodja in stroji; Strukture;
Okolje; Informacije.

Kompetence

Učenec pozna glavne tehnološke značilnosti in osnovne proizvodne procese
materialnih dobrin, s katerimi se sooča vsak dan;
pozna osnovne proizvodne principe;
pozna predmete, naprave in stroje, ki jih srečuje pri vsakdanji rabi in jih zna
opisati in ločiti na podlagi oblike, strukture, materiala in uporabnosti;
razume probleme povezane s proizvodnjo energije in je občutljiv na
ekonomske, ekološke in zdravstvene probleme;
pozna glavne principe procesov preoblikovanja virov ter proizvodnje dobrin in
prepozna različne vrste oblik in virov energije.

Učni cilj

Učenec izkoristi pridobljene kompetence, spretnosti in znanje za samostojno
projektno nalogo;
formulira hipoteze;
oceni in vrednoti rezultate;
kreativno pristopa k reševanju problemov.

ocena

Opisniki

10

Zna opazovati in opisati pojave iz tehnološkega sveta samostojno in
poglobljeno ter uspe dojeti soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati
informacije, jih izbirati, analizirati, povzemati in preverjati njihovo
verodostojnost. Uporablja primerno tehnično izrazoslovje. Zmožen je lastnega
kritičnega mišljenja.

9

Zna opazovati in opisati pojave iz tehnološkega sveta samostojno ter uspe
dojeti soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati informacije, jih izbirati,
analizirati, povzemati in preverjati njihovo verodostojnost. Uporablja primerno
tehnično izrazoslovje. Zmožen je lastnega kritičnega mišljenja.

8

Zna opazovati in opisati pojave iz tehnološkega sveta ter uspe dojeti
soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati informacije, jih izbirati, analizirati,
povzemati in preverjati njihovo verodostojnost. Uporablja primerno tehnično
izrazoslovje. Zmožen je lastnega kritičnega mišljenja.

7

Zna opazovati in opisati pojave iz tehnološkega sveta ter uspe dojeti osnovne
soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati informacije, povzemati in preverjati
njihovo verodostojnost. Uporablja še primerno tehnično izrazoslovje. Zmožen
je lastnega mišljenja.

6

Zna opazovati in opisati osnovne pojave iz tehnološkega sveta ter uspe dojeti
osnovne soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati informacije. Uporablja še
primerno tehnično izrazoslovje.

5

Ne zna opazovati in opisati osnovnih pojavov iz tehnološkega sveta ter ne
uspe dojeti osnovnih soodvisnosti med njimi. Zmožen je iskati osnovne
informacije. Tehnično izrazoslovje je pomanjkljivo.

4

Ne zna opazovati in opisati osnovnih pojavov iz tehnološkega sveta ter ne
uspe dojeti osnovnih soodvisnosti med njimi. Iskanje osnovnih informacij je
več kot pomanjkljivo. Tehnično izrazoslovje je neprimerno.

3,2,1

ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora
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Tematski
sklopi

Priprava enostavnih načrtov za izdelavo določenega predmeta; izbira in
organizacija virov; izdelava načrta v merilu.

Kompetence

Učenec zmore grafično predstaviti ploskovne in prostorske elemente s
pomočjo tehnične risbe.
Načrtuje in izdela grafične predstavitve enostavnih in sestavljenih prostorskih
elementov s pomočjo pravil tehničnega risanja.

Učni cilj

Učenec izkoristi pridobljene kompetence, spretnosti in znanje za samostojno
projektno nalogo.

ocena

Opisniki

10

Tehnična risba je pravilno izpeljana ter samostojno, natančno in ustrezno
uporablja opremo pri tehničnem risanju.

9

Tehnična risba je pravilno izpeljana ter samostojno, še kar natančno in
pravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju.

8

Tehnična risba je pravilno izpeljana ter pravilno uporablja opremo pri
tehničnem risanju.

7

Tehnična risba je pravilno izpeljana ter v glavnem ustrzno uporablja opremo
pri tehničnem risanju.

6

Tehnična risba je v glavnih obrisih pravilno izpeljana. Uporaba tehničnih
sredstev je še zadostna.

5

Tehnična risba je v glavnih obrisih negotovo izvedena ter v glavnem
nepravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju

4

Težave pri izvedbi risbe ter nepravilno uporablja opremo pri tehničnem risanju.

3,2,1

ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora

Tematski
sklopi
Kompetenc
e

Učni cilj

ocena
10

9

Energija; Materiali; Strukture; Okolje; Informacije.
Učenec pozna in uporablja strojno in programsko opremo v vsakdanjem
delovnem okolju ter je sposoben določati primernost uporabe digitalne in
analogne tehnologije;
pozna glavne principe procesov preoblikovanja energetskih virov ter proizvodnje
dobrin in prepozna vrste in oblike energije.
Učenec izkoristi pridobljene kompetence, spretnosti in znanje za samostojno
reševanje problemov v vsakdanjih življenjskih situacijah;
kreativno pristopa k reševanju problemov.
Opisniki
Samostojno in suvereno se izraža in komunicira z uporabo tehničnih
pripomočkov in sredstev (fotoaparat, diaprojektor, videokamera, avdio ter
videorekorder, računalnik, pametni telefon,
multimedijska interaktivna tabla,
i.t.d.) in z uporabo specifične programske opreme;
razume in smiselno uporablja digitalno tehnologijo;
opazuje in sistematsko analizira tehnološko stvarnost.
Samostojno se izraža in komunicira z uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, diaprojektor, videokamera, avdio ter videorekorder, računalnik,
pametni telefon, multimedijska interaktivna tabla, i.t.d.) in z uporabo specifične
programske opreme;
razume in smiselno uporablja digitalno tehnologijo;
opazuje in sistematsko analizira tehnološko stvarnost.
56

ocena
8

7

6

5

4

3,2,1

Opisniki
Izraža se in komunicira z uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, diaprojektor, videokamera, avdio ter videorekorder, računalnik,
pametni telefon,
multimedijska interaktivna tabla, i.t.d.) in z uporabo
specifične programske opreme;
v glavnem razume in smiselno uporablja digitalno tehnologijo;
opazuje in analizira tehnološko stvarnost.
Izraža se in komunicira z uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, računalnik, pametni telefon,
multimedijska interaktivna tabla,
i.t.d.) in z uporabo specifične programske opreme, vendar le na površinski
ravni;
v glavnem razume in uporablja digitalno tehnologijo;
opazuje in analizira tehnološko stvarnost, a le na površinski ravni.
Izraža se in komunicira z uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev
(fotoaparat, računalnik, pametni telefon,
multimedijska interaktivna tabla,
i.t.d.) in z uporabo specifične programske opreme, vendar nesamostojno in le
na površinski ravni;
uporablja digitalno tehnologijo na osnovnem nivoju;
opazuje tehnološko stvarnost, a le na površinski ravni.
S težavo, nesamostojno in le na površinski ravni se izraža in komunicira z
uporabo tehničnih pripomočkov in sredstev (fotoaparat, računalnik, pametni
telefon, multimedijska interaktivna tabla, i.t.d.) in z uporabo specifične
programske opreme;
uporablja digitalno tehnologijo na osnovnem nivoju;
Neprimerno se izraža in komunicira z uporabo tehničnih pripomočkov in
sredstev (fotoaparat, računalnik, pametni telefon, multimedijska interaktivna
tabla, i.t.d.) in z uporabo specifične programske opreme;
uporaba digitalne tehnologije je na negativni ravni;
ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike preverjanja

razporeditev

oblike preverjanja

v polletju *

razporeditev
v polletju *

individualne in skupinske
naloge

1

izpraševanje,
preverjanje

pisno

1

grafični izdelki

4

pogovori in izmenjave
mnenj

vsako
uro

Izdelki v digitalni obliki

po potrebi, odvisno od
snovi

poročanje o projektnem
delu

1

učno

***minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc:

umetnost in upodabljanje
oce
na

Opazovanje
in
razumevanje ter raba
vizualnega izražanja

Poznavanje in
uporaba
likovnih tehnik

Ustvarjanje
in
preoblikovanje
vizualnih sporočil

10

Razpozna in razume
zakonitosti
likovne
govorice;
Razume
vsebine
vizualnih sporočil;
Proučuje in povezuje
različna
vizualna
sporočila.

Postopke likovne
tehnike
izvede
samostojno;
Odkrije
nove
možnosti
za
izvajanje
postopkov
likovne tehnike;
Dosledno
in
kompleksno
izvede
likovno
tehniko;
Izkaže vztrajnost
in doslednost.
Postopke likovne
tehnike
izvede
manj samostojno
in suvereno;
Odkrije določene
nove možnosti za
izvajanje
postopkov
likovne tehnike;
Dosledno izvede
likovno tehniko;
Postopke likovne
tehnike izvede ob
delni
manjši
profesorjevi
pomoči;
Po navodilu s
strani profesorja
odkrije
nove
možnosti
za
izvajane
postopkov
likovne tehnike;
Izvede
likovno
tehniko.
Postopke likovne
tehnike izvede ob
profesorjevi
pomoči;
Izvede postopke
likovne tehnike;
Izvede
likovno
tehniko
skoraj
brez profesorjeve
pomoči.

Ustvarja
likovne
izdelke upoštevajoč
zakonitosti
likovne
govorice;
Ustvarja ekspresivne
in
izvirne
likovne
izdelke;
Dobro
pozna
in
uporablja
izrazne
tehnike
in
izbira
učinkovite
kromatične
kombinacije.

Poznavanje
kulturnega
in
umetniškega
bogastva
Prepozna
in
tolmači
umetniška dela ter jih
zna
povezovati
s
kulturno-zgodovinskimi
dogodki;
Prepozna in primerja
glavne stilne značilnosti
umetniškega dela;
Prepozna
glavne
tipologije
kulturnoumetniške dediščine in
značilnosti okolja na
svojem teritoriju.

Ustvarja
likovne
izdelke upoštevajoč v
dobri meri zakonitosti
likovne govorice;
Ustvarja ekspresivne
likovne izdelke;
Pozna in uporablja
izrazne tehnike in
izbira
učinkovite
kromatične
kombinacije.
Ustvarja
likovne
izdelke upoštevajoč
določene
pomembnejše
zakonitosti
likovne
govorice;
Ustvarja dokončane
estetske
likovne
izdelke;
Pozna in ustrezno
uporablja
izrazne
tehnike.

Prepozna
in
tolmači
določena
umetniška
dela
ter
jih
zna
povezovati s kulturnozgodovinskimi dogodki;
Prepozna in primerja
stilne
značilnosti
umetniškega dela;
Prepozna
glavne
tipologije
kulturnoumetniške dediščine.
Prepozna
glavne
elemente umetniških del
in jih zna povezovati s
kulturno-zgodovinskimi
dogodki;
Prepozna glavne stilne
značilnosti umetniškega
dela;
Prepozna dela kulturnoumetniške dediščine in
značilnosti okolja na
svojem teritoriju.

Ustvarja
likovne
izdelke upoštevajoč
osnovne zakonitosti
likovne govorice;
Ustvarja dokončane
primerne
likovne
izdelke;
Pozna
in
dobro
uporablja
osnovne
izrazne tehnike.

Prepozna
osnovne
elemente umetniških del
in jih zna povezovati s
kulturno-zgodovinskimi
dogodki;
Prepozna osnovne stilne
značilnosti umetniškega
dela;
Prepozna dela kulturnoumetniške dediščine.

9

Razpozna
zakonitosti
govorice;
Razume
vsebine
sporočil;
Proučuje in
določena
sporočila.

določene
likovne
določene
vizualnih
povezuje
vizualna

8

Razpozna
osnovne
zakonitosti
likovne
govorice;
Razume osnove vsebin
vizualnih sporočil;
Povezuje
nekatera
vizualna sporočila

7

Razpozna
najpomembnejše
osnovne
zakonitosti
likovne govorice;
Razume
najpomembnejše
osnove vsebin vizualnih
sporočil;
Povezuje
nekatera
pomembnejša vizualna
sporočila.
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ocena

Opazovanje
in
razumevanje
ter
raba
vizualnega
izražanja
Razloči le nekatere
osnovne zakonitosti
likovne govorice;
Prepozna
osnove
vsebin
vizualnih
sporočil;
Vodeno
povezuje
nekatera
vizualna
sporočila.

Poznavanje in
uporaba
likovnih tehnik

5

Razloči redko katero
zakonitost
likovne
govorice;
Prepozna le nekatera
vizualna sporočila;
Z
veliko
pomočjo
povezuje
nekatera
vizualna sporočila.

4

Ne razpozna in ne
razloči
zakonitosti
likovne govorice;
Ne prepozna vsebin
vizualnih sporočil;
Ne
povezuje
vizualnih sporočil.

3,2,1

ocenjevanje
predvideno
soglasnem
učnega zbora

Postopke
likovne
tehnike izvede delono
in z veliko pomočjo
profesorja;
Težko odkriva nove
možnosti za izvajane
postopkov
likovne
tehnike;
Nedosledno
izvede
likovno tehniko.
Ne izvede postopkov
likovne tehnike;
Ne odkrije nobenih
novih možnosti za
izvajane
postopkov
likovne tehnike;
Ne izvede likovne
tehnike.
ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora

6

ni
po
sklepu

Ustvarjanje
in
preoblikovanje
vizualnih sporočil

Postopke
likovne
tehnike izvede le s
pomočjo profesorja;
Ob
manjši
profesorjevem
navodilu
izvede
postopke
likovne
tehnike;
S pomočjo profesorja
izvede
likovno
tehniko.

Ustvarja likovne
izdelke
upoštevajoč
nekatere
osnovne
zakonitosti
likovne govorice;
Površno ustvarja
dokončane
likovne izdelke;
Površno
uporablja izrazne
tehnike.
Ustvarja likovne
izdelke
ne
upoštevajoč
zakonitosti
likovne govorice;
Izdelki so delno
dokončani

Ustvarja likovne
izdelke
brez
katere
koli
likovne govorice;
Ustvarja
nedokončane
likovne izdelke;
Ne odda izdelka
ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora

Poznavanje
kulturnega
in
umetniškega
bogastva
Prepozna
nekatere
značilnosti umetniškega
dela;
Prepozna
nekatere
osnovne
stilne
značilnosti umetniškega
dela;
Prepozna nekatera dela
kulturno-umetniške
dediščine.

Prepozna redko katere
značilnosti umetniškega
dela;
Prepozna le nekatere
stilne
značilnosti
umetniškega dela;
Z
veliko
pomočjo
prepozna nekatera dela
kulturno-umetniške
dediščine.
Ne prepozna značilnosti
umetniškega dela;
Ne
prepozna
stilnih
značilnosti umetniškega
dela;
Ne
prepozna
dela
kulturno-umetniške
dediščine.
ocenjevanje
ni
predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev

oblike preverjanja
kontrolne naloge

razporeditev
v polletju *
1

oblike preverjanja
likovni izdelki
skupinska dela
praktične vaje in sodelovanje
pri raznih natečajih
pisni testi

razporeditev
v polletju *
sproti in/ali ob
zaključku vsake
učne enote

∗ minimalno število
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc:

verouk in alternativne dejavnosti
Verouk
Opisniki in
pokazatelji
znanja

Pri ocenjevanju bomo upoštevali sledeče kriterije:
--poznavanje osnovnih vsebin verouka,
−
sposobnost dojemati in ceniti verske vrednote,
−
sposobnost pravilnega odnosa do svetopisemskih virov in cerkvenih
dokumentov,
−
razumevanje in raba specifičnega izrazja.
Pri ocenjevanju bo predvsem upoštevano sodelovanje pri pouku.

ocena
Odlično

Učenec dobro razume, poglobljeno pozna učne vsebine, ki jih tudi sam podaja
in poglablja; pouku sledi aktivno in je kreativen tako v individualnem kot v
skupinskem delu.

Prav dobro

Učenec dobro razume in dobro ter poglobljeno pozna učne vsebine; pouku
sledi z zanimanjem in aktivno sodeluje.

Dobro

Učenec v glavnem razume in predelano učno snov dokaj dobro obvlada; pouku
sledi in sodeluje ustrezno.

Zadostno

Učenec enostavnejše razume in obvlada le najenostavnejše pojme predelane
snovi;
pouku sledi ne-zbrano in sodeluje le ob spodbudi.

Nezadostn
o

Učenec ne razume in ne pozna učne snovi, neustrezno sledi in sodeluje pri
pouku.

Oblike preverjanja in njihova razporeditev
oblike preverjanja

pisne kontrolne naloge
testi objektivnega tipa
individualne in skupinske
naloge

oblike preverjanja
razporedite
v
v polletju *
1
0
1

razporeditev
v polletju *
pogovori in izmenjave mnenj
govorne vaje
poročanje o projektnem delu

1
1
1 v
letu

šolskem

∗ minimalno število

Alternativne dejavnosti

: Profesor oceni učenca s sintetično oznako:

sodeluje oz. ne sodeluje.
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov kompetenc:

zemljepis
o
c
e
n
a
10

9

8

spoznavanje
naravnega okolja in
razumevanje
povezanosti okolja in
gospodarstva
Zna samostojno primerjati
in
opisati
vse
obravnavane zemljepisne
pojme.
Sposoben
je
preučevati odnos človek
– narava ter posledice
soodvisnosti človeka in
narave.
Samostojno
ugotavlja
soodvisnost
gospodarskega,
kulturnega in družbenega
razvoja od geografskih
dejavnikov.
Zna primerjati in opisati
vse
obravnavane
zemljepisne
pojme,
samostojno
preučuje
odnos človek –narava ter
posledice
soodvisnosti
človeka
in
narave
Samostojno
ugotavlja
soodvisnost
gospodarskega,
kulturnega in družbenega
razvoja od geografskih
dejavnikov.
Primerja in zna opisati
obravnavane zemljepisne
pojme, preučuje odnos
človek – narava ter
posledice
soodvisnosti
človeka
in
narave,
ugotavlja
soodvisnost
gospodarskega,
kulturnega in družbenega
razvoja od geografskih
dejavnikov.

raba
pripomočkov

ustreznih

Je sposoben posrednega in
neposrednega
opazovanja
vseh zemljepisnih pojavov,
samostojno
zbira
različno
zemljepisno gradivo (različne
vire, medije tudi v elektronski
obliki),
svoje
znanje
nadgrajuje s samostojnim
Raziskovanjem. Samostojno
uporablja
zemljepisne
pripomočke (zemljevid, atlas,
sheme,
razpredelnice,
grafikoni idr.), razume in
pojasni njihov namen.
Je sposoben posrednega in
neposrednega
opazovanja
zemljepisnih
pojavov,
samostojno
zbira
različno
zemljepisno gradivo (različne
vire, medije tudi v elektronski
obliki),
svoje
znanje
nadgrajuje s samostojnim
raziskovanjem,
samostojno
uporablja vse zemljepisne
pripomočke (zemljevid, atlas,
sheme,
razpredelnice,
grafikoni idr.), razume in
pojasni njihov namen.
Zna opazovati zemljepisne
pojave,
samostojno/vodeno
zbira različno zemljepisno
gradivo (različni viri, mediji
tudi v elektronski obliki),
dovolj samostojno in ustrezno
uporablja
zemljepisne
pripomočke (zemljevid, atlas,
različni
viri,
sheme,
razpredelnice, grafikoni idr.)
in razume njihov namen.

razumevanje
in
raba
strokovnega izrazja

Iz virov/besedil z zemljepisno
vsebino
zna
samostojno
razbrati bistvo, samostojno,
pravilno in jasno, poroča o
učni snovi (pisno, ustno), je
gotov v rabi strokovnega
izrazja.
Pri skupinskem delu (ko/če je
predvideno) je konstruktiven,
prevzema
vodilno
vlogo,
sprejema mnenje součencev,
se drži navodil za dosego
vseh predvidenih ciljev.
Iz virov/besedil z zemljepisno
vsebino zna razbrati bistvo,
pravilno,
jasno,
ustrezno
poroča o učni snovi (pisno,
ustno), je gotov v rabi
strokovnega izrazja.
Pri
skupinskem
delu
prevzema
vodilno
vlogo,
sprejema mnenje součencev,
se ravna po navodilih, delo
dobro opravi.

Razume
vire/besedila
z
zemljepisno
vsebino,
vodeno/samostojno pravilno
in jasno poroča o učni snovi
(pisno, ustno), dovolj gotovo
uporablja strokovno izrazje.
Pri skupinskem delu (ko/če je
predvideno)
sodeluje,
sprejema mnenje součencev,
se ravna po navodilih, delo
opravi.
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7

6

5

4

3,2,1

Usvojil je vsa osnovna
znanja,
dovolj
jasno
opiše
obravnavane
zemljepisne
pojme,
vodeno preučuje odnos
človek –narava, vodeno
ugotavlja
posledice
soodvisnosti
gospodarskega,
kulturnega in družbenega
razvoja od geografskh
dejavnikov.
Osnovna znanja je le
delno
usvojil,
pozna
nekatere
zemljepisne
pojme,
vodeno
skuša
preučevati odnos človek –
narava, skuša ugotoviti
posledice
soodvisnosti
gospodarskega,
kulturnega in družbenega
razvoja od geografskih
dejavnikov.
Kljub
spodbujanju
ni
usvojil niti osnovnega
znanja,
ne
pozna
temeljnih
zemljepisnih
pojmov, niti vodeno ne
zna
ugotoviti
odnosa
človek – narava.

Vodeno opazuje zemljepisne
pojave, vodeno zbira različno
zemljepisno gradivo (različni
viri tudi v elektronski obliki),
vodeno/samostojno uporablja
temeljne
zemljepisne
pripomočke idr.) in v glavnem
razume njihov namen.

Kljub
spodbujanju
ni
usvojil nobenega znanja,
ne
pozna
temeljnih
zemljepisnih pojmov, niti
vodeno ne zna ugotoviti
odnosa človek – narava,
odklanja katero koli delo.

Niti vodeno ni sposoben
zemljepisnega
opazovanja,
niti vodeno ne zna uporabljati
nobenega
zemljepisnega
pripomočka (npr. zemljevid),
ne
razume
namena
zemljepisnih pripomočkov.

ocenjevanje
ni
predvideno po soglasnem
sklepu učnega zbora

ocenjevanje ni predvideno po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora

Je negotov pri opazovanju
zemljepisnih pojavov, vodeno
uporablja
le
temeljne
zemljepisne
pripomočke
(zemljevid, atlas idr.), le
deloma
razume
njihov
namen.

Niti vodeno ni sposoben
zemljepisnega opazovanja, ne
zna
uporabljati
temeljnih
zemljepisnih
pripomočkov
(zemljevid, atlas idr.), ne
razume njihovega namena.

Iz podatkov zna razbrati
bistvene informacije, dovolj
jasno poroča o usvojenem
znanju (pisno, ustno), pozna
in
uporablja
osnovno
strokovno
izrazje,
opiše
temeljne zemljepisne pojme.
Vodeno
sodeluje
pri
skupinskem delu (ko/če je
predvideno), pri izvajanju
upošteva
navodila
in
si
prizadeva, da bo delo opravil.
Je negotov in nesamostojen v
rabi strokovnega izrazja in v
poročanju,
izraža
se
nepovezano (pisno, ustno),
vodeno zna opisati le osnovne
zemljepisne pojme.
Se
občasno
vključi
v
skupinsko delo (ko/če je
predvideno), pri izvajanju ne
upošteva vseh navodil.
Ne zna uporabljati osnovnega
strokovega
izrazja,
se
nepravilno
izraža
(pisno,
ustno), razumevanje vsebin
in pojmov je pomanjkljivo.
Skupinskemu delu le pasivno
sledi (ko/če je predvideno),
pri izvajanju ne upošteva
navodil.
Ne pozna strokovnega izrazja,
se skrajno nepravilno in
nejasno izraža, razumevanje
vsebin in pojmov je zelo
pomanjkljivo.
Se ne zna vključiti v nobeno
skupinsko delo (ko/če je
predvideno), pri delu je
nevodljiv, prepirljiv, pasiven,
brezbrižen oz. delo prepušča
drugim.
ocenjevanje ni predvideno po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev
oblike preverjanja
pisne kontrolne naloge
individualno
ali/in
skupinsko raziskovanje

razporeditev
v polletju *
ko/če je predvideno
ko/če je predvideno

oblike preverjanja
izpraševanje
končni izdelek, poročanje,
sodelovanje,
samostojnost, pristop do
dela

razporeditev
v polletju *
sproti
in/ali
ob
zaključku
učnega
sklopa
sproti
in/ali
ob
zaključku
učnega
sklopa

∗ minimalno število
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Kriteriji

ocenjevanja

opisnikov

kompetenc:

zgodovina, državljanstvo in ustava

ocena

10

9

poznavanje
zgodovinskih dogodkov
ter razumevanje osnov
družbenega in
političnega življenja
Zna
samostojno
in
poglobljeno opisati vsa
obravnavana zgodovinska
dogajanja,
okoliščine,
osebnosti, svoje znanje
nadgrajuje
z
rednim
samostojnim
raziskovanjem.
Zelo dobro pozna, razume
in
spoštuje
pravila
urejenega
družbenega
življenja,
širi
temeljne
človeške vrednote.
Zna samostojno opisati vsa
obravnavana zgodovinska
dogajanja,
okoliščine,
osebnosti, svoje znanje
nadgrajuje s samostojnim
raziskovanjem.

zmožnost
povezovanja
zgodovinskega
dogajanja
Zna
dojeti
bistvo,
usvojeno
snov
zna
samostojno
presoditi,
urejeno
povezovati
glede na prostor in čas,
samostojno vzpostavlja
vzročno-posledične
povezave.

Usvojeno
snov
zna
samostojno
presoditi,
urejeno
povezovati
glede na prostor in čas,
samostojno/vodeno
vzpostavlja
vzročnoposledične povezave

Dobro pozna, razume in
spoštuje pravila urejenega
družbenega življenja.
8

Pozna
zgodovinska
dogajanja,
okoliščine,
osebnosti in jih zna opisati,
pri
samostojnem
raziskovanju se v glavnem
znajde.

Usvojeno znanje dovolj
urejeno povezuje glede
na
prostor
in
čas,
vodeno
vzpostavlja
nekatere
vzročnoposledične povezave.

Dobro pozna, razume in in
spoštuje pravila urejenega
družbenega življenja.
7

Usvojil je osnovna znanja,
ki pa jih ne poglablja,
zgodovinska dogajanja v
glavnem
pozna,
pri
raziskovanju rabi navodila.
V glavnem pozna, razume
in
spoštuje
temeljna
pravila
urejenega
družbenega življenja.

Zgodovinske
dogodke
povezuje, a le vodeno,
jih zna vodeno okviriti
glede na prostor in čas.

razumevanje
in
strokovnega izrazja

raba

Iz virov/besedil z zgodovinsko
vsebino
zna
samostojno
razbrati bistvo, samostojno,
pravilno in jasno, poroča o
učni snovi (pisno, ustno), je
gotov v rabi strokovnega
izrazja.
Pri skupinskem delu (ko/če je
predvideno) je konstruktiven,
prevzema
vodilno
vlogo,
sprejema mnenje součencev,
se drži navodil za dosego
vseh predvidenih ciljev.
Iz virov/besedil z zgodovinsko
vsebino zna razbrati bistvo,
pravilno,
jasno,
ustrezno
poroča o učni snovi (pisno,
ustno), je gotov v rabi
strokovnega izrazja.
Pri
skupinskem
delu
prevzema
vodilno
vlogo,
sprejema mnenje součencev,
se ravna po navodilih, delo
dobro opravi.
Razume
vire/besedila
z
zgodovinsko
vsebino,
vodeno/samostojno pravilno
in jasno poroča o učni snovi
(pisno, ustno), dovolj gotovo
uporablja strokovno izrazje.
Pri skupinskem delu (ko/če je
predvideno)
sodeluje,
sprejema mnenje součencev,
se ravna po navodilih, delo
opravi.
Iz podatkov zna razbrati
bistvene informacije, dovolj
jasno poroča o usvojenem
znanju (pisno, ustno), pozna
in
uporablja
osnovno
strokovno
izrazje,
opiše
temeljne zemljepisne pojme.
Vodeno
sodeluje
pri
skupinskem delu (ko/če je
predvideno), pri izvajanju
upošteva
navodila
in
si
prizadeva, da bo delo opravil.
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ocena

6

5

4

poznavanje
zgodovinskih
dogodkov ter
razumevanje osnov
družbenega in
političnega življenja
Znanja je skromno oz.
delno usvojil, pozna le
nekatere
zgodovinske
dogodke in osebnosti, pri
raziskovanju ga je treba
voditi.
Pozna
nekatera
pravila
urejenega
družbenega
življenja.

zmožnost
povezovanja
zgodovinskega
dogajanja

razumevanje in raba
strokovnega izrazja

Pri
povezovanju
zgodovinskih dogodkov
je negotov, nekatere
dogodke zna vodeno
okviriti glede na prostor
in čas.

Je negotov in nesamostojen v
rabi strokovnega izrazja in v
poročanju,
izraža
se
nepovezano (pisno, ustno),
vodeno zna opisati le osnovne
zgodovinske pojme.
Se
občasno
vključi
v
skupinsko delo (ko/če je
predvideno), pri izvajanju ne
upošteva vseh navodil.
Ne zna uporabljati osnovnega
strokovega
izrazja,
se
nepravilno
izraža
(pisno,
ustno), razumevanje vsebin
in pojmov je pomanjkljivo.

Kljub
spodbujanju
ni
usvojil osnovnega znanja,
ne
pozna
bistvenih
zgodovinskih dogodkov in
osebnosti, niti vodeno ne
zna raziskovati.
Ne upošteva teemeljnih
pravil
urejenega
družbenega življenja.

Zgodovinskih dogodkov
ne povezuje niti vodeno
in jih ne zna okviriti
glede na prostor in čas,
razumevanje pojmov je
pomanjkljivo.

Kljub
spodbujanju
ni
usvojil nobenega znanja,
sploh ne pozna bistvenih
zgodovinskih dogajanj in
osebnosti,
ni
sposoben
raziskovati niti vodeno.

Zgodovinskih dogodkov
ne povezuje niti vodeno
in jih ne zna okviriti
glede na prostor in čas,
razumevanje vsebin in
pojmov
je
zelo
pomanjkljivo.

Ne
upošteva
temeljnih
pravil
urejenega
družbenega žvljenja.

3,2,1

ocenjevanje ni predvideno
po
soglasnem
sklepu
učnega zbora

ocenjevanje
predvideno
soglasnem
učnega zbora

ni
po
sklepu

Skupinskemu delu le pasivno
sledi (ko/če je predvideno),
pri izvajanju ne upošteva
navodil.
Ne pozna strokovnega izrazja,
se skrajno nepravilno in
nejasno izraža, razumevanje
vsebin in pojmov je zelo
pomanjkljivo.

Se ne zna vključiti v nobeno
skupinsko delo (ko/če je
predvideno), pri delu je
nevodljiv, prepirljiv, pasiven,
brezbrižen oz. delo prepušča
drugim.
ocenjevanje ni predvideno po
soglasnem
sklepu
učnega
zbora

Oblike preverjanja in njihova razporeditev
oblike preverjanja
pisne kontrolne naloge
individualno
ali/in
skupinsko raziskovanje

razporeditev
v polletju *
ko/če
je
predvideno

oblike preverjanja

ko/če
predvideno

pogovor,
mnenj

je

izpraševanje
izmenjava

razporeditev
v polletju *
sproti
in/ali
ob
zaključku
vsake
učne enote
sproti
in/ali
ob
zaključku
vsake
učne enote

* minimalno število
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11. Opisniki učnega procesa in splošnega nivoja znanja
Trud, zanimanje, motivacija in sodelovanje
Pri predlaganih posebno
dejavnostih je
učenec/ka
stalno
pokazal/a
še dovolj stalno

skrb
Zanimanje
(trud) je bilo

pohvalno,
aktivno

konstantno,

stalno, živahno
dovolj stalno

nestalno

komaj primerno

ne vedno primerno

občasno
pomanjkljivo ali ga sploh
ni bilo.

Učenčeva/kina stalna
motivacija
do različna
dela je bila
področja

glede

Njegova/njena
stalna
in glede na področja
na razpoložljivost
sodelovanje sta bila

povprečna

povprečna

zadovoljiva

občasna

zadostna

zadostna

minimalna

skromna

Spoštovanje pravil in socialne veščine
Učenec/ka je vzpostavil/a
odnos
do
sošolcev,
do
učnega in neučnega osebja

Pravila pozna in spoštuje

vedno spoštljiv

pozna in v glavnem spoštuje

spoštljiv

pozna, a jih spoštuje, če se ga
opozori

sodelovalen

delno pozna in spoštuje le ob
prigovarjanju

ne vedno korekten

ne pozna in ne spoštuje

večkrat nekorekten
Posledice

dobro pozna

Je zanesljiv in odgovoren/na.

pozna

Je odgovoren/na.

ne oceni vedno pravilno

Potrebuje opozarjanje in vodstvo.

ne sprejme, je do njih včasih Ni dovolj odgovoren,
kritičen/na
opozarjanje odklanja
ga/je ne zanimajo

vodstvo

in

Ni dovolj odgovoren, vodstvo in
opozarjanje odklanja in pri tem moti
tudi ostale.
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Pozornost in koncentracija
Pozornost in koncentracija sta bili v teku stalni
šolskega leta
skoraj stalni
primerni
zadovoljivi
komaj zadostni
povsem pomanjkljivi

Metode dela
Pri izvajanju šolskega dela je učenec/ka pokazal/a
popolno

samostojnost Njegovo/njeno sodelovanje je bilo pomembno in
koristno.

dobro

Njegovo/njeno sodelovanje je bilo produktivno.

zadovoljivo

Njegovo/njeno sodelovanje je bilo samostojno
glede na predmete

zadostno

Pri izvajanju nalog je še samostojen/na, a
potrebuje jasna navodila.

ne
zadostno/

povsem

nezadostno

Pri izvajanju nalog včasih potrebuje pomoč
Pri izvajanju nalog vedno potrebuje pomoč.

Splošna stopnja zrelosti
V splošnem, je zelo produktivno šolsko leto, napredki so bili redni in učinkoviti pri
učenec/učenka vseh predmetih kot tudi na osebni ravni.
imel/imela
pozitivno šolsko leto, napredki so bili redni pri vseh predmetih.
dobre napredke pri vseh predmetih.
zadovoljive napredke pri vseh predmetih.
v skladu s sposobnostmi še primerne napredke.
skromne napredke in to le pri nekaterih predmetih.
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