
Spoštovani starši! 

Obveščamo vas, da vstopamo v obdobje ocenjevanja znanja. Z ocenjevanjem 

znanja bomo pričeli z 11. 5. 2020. 

V skladu s Sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega 

dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, ki ga je izdalo MIZŠ, morajo 

biti učenci za zaključeno oceno pri predmetu, ki ima največ dve uri tedensko, 

ocenjeni vsaj dvakrat v letu, pri predmetu, ki ima tri ure ali več tedensko pa 

trikrat v letu. Ob tem mora biti vsaj enkrat ocenjen v drugem ocenjevalnem 

obdobju (po 1. 2. 2020).  

Če ima učenec dovolj ocen v skladu s prejšnjim odstavkom (dve oz. tri ocene) 

in je med njimi vsaj ena ocena pridobljena v obdobju po 1. 2. 2020, učenca 

torej ni več potrebno ocenjevati. Kljub temu pa učitelj praviloma učencu 

omogoči biti ocenjen še enkrat, če učenec to želi. Prav tako se učencu omogoči 

popravljanje negativne ocene. Učenec ali starši morajo o tem učitelja posebej 

obvestiti, saj bodo učitelji primarno na daljavo ocenjevali le učence, ki 

zadostnega števila ocen še nimajo. 

Na podlagi sklepa se učenca na daljavo lahko ocenjuje individualno, torej brez 

prisotnosti drugih učencev. Za ocenjevanje znanja se lahko uporablja različne 

načine in oblike ocenjevanja. 

Oblike ocenjevanja, ki se bodo uporabljale: 
-pisno (preko aplikacij, pošiljanje izdelkov) 
-ustno 
-nastop učencev 
-izdelek 
-seminarske naloge 
Načini ocenjevanja, ki se bodo uporabljali: 
-video seja 
-izmenjava posnetkov 
-fotografije izdelkov, nalog… 
-uporaba spletnih aplikacij (ki omogočajo kvize , anketiranje…) 
-izmenjava elektronskih dokumentov 
 
Za primer ocenjevanja v živo,  se uporablja termin redne ure na urniku, razen 
v izjemnem primeru, ko je potreben med učencem in učiteljem drugačen 
dogovor. 
 



Posamezen učitelj se za obliko in način ocenjevanja odloča sam za svoj 

predmet. O obliki in načinu ocenjevanja obvesti svoje učence na istem mestu, 

kjer objavlja učna gradiva v skladu z urnikom in sicer med 4.5 in 9.5.2020: 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=5486  

Predvideni roki ocenjevanja so navedeni v priloženi tabeli. 

Sklep določa tudi spremembe v napredovanju učencev v višji razred. Učenec od 

3. do 6. razreda, ki je negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko 

ponavlja razred na podlagi obrazloženega predloga razrednika v soglasju s 

starši. Učenec 7. ali 8. razreda ponavlja razred, če je negativno ocenjen iz več 

kot treh predmetov. Če je negativno ocenjen pri enemu, dveh ali treh 

predmetih, opravlja popravne izpite. Dodan je tretji izpitni rok za popravne 

izpite (od 11. 9. do 18. 9. 2020). 

Učenec, ki si ne bo pridobil zadostnega števila ocen je lahko neocenjen in 

opravlja predmetni izpit oz. izpite. Zato pozivamo vse učence, da se dosledno 

odzivajo in sodelujejo v procesu šolskega dela in ocenjevanja.   

Učencem želimo veliko uspeha. 

        Franci Hočevar, ravnatelj 


