Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
V skladu z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) in
Sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11.
2020 v nadaljevanju Sklep) ravnateljica Šolskega centra Celje, Srednje šole za gradbeništvo in
varovanje okolja Irena Posavec po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora dne
2. 12. 2020 določa

Dodatek k
ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA
1. člen
(ocenjevalna obdobja)
V skladu Sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne
26. 11. 2020) je v šolskem letu 2020/2021 eno ocenjevalno obdobje.
2. člen
(izvajanje pouka na daljavo)
V času od 19. 10. 2020 do preklica se pouk, ki vključuje preverjanje in ocenjevanje znanja,
izvaja na daljavo.
Pri načrtovanju in izvajanju ocenjevanja na daljavo naj učitelj upošteva Priporočila za
preverjanje in ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo, ki so jih
pripravili na ZRSŠ (št.: 091-27/2020-2 z dne 29.11 2020) in so zajeta v Protokolu pouka na
daljavo Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja.
3. člen
(načini in roki izpolnjevanja obveznosti)
Ocenjevanje dijakov poteka v skladu z Načrtom ocenjevanja znanja.
Učitelji oz. strokovni aktivi upoštevajo Sklep in uskladijo za šolsko leto 2020/2021 načrte ocenjevanja
znanja posameznih predmetov oziroma strokovnih modulov v skladu s 13. členom Pravilnika o
ocenjevanju znanja v srednjih šolah.

4. člen
(pisno ocenjevanje na daljavo)
Učitelj pred pisnim ocenjevanjem na daljavo organizira preverjanje znanja na daljavo, ki
poteka pod enakimi pogoji kot pisno ocenjevanje.
Dijak pred pisnim ocenjevanjem preveri delovanje IKT opreme in o morebitnih težavah takoj
obvestiti učitelja.

5. člen
(ustno ocenjevanje na daljavo)
Učitelj pred ocenjevanjem organizira preverjanje znanja za celoten oddelek oz. skupino, ki
poteka pod enakimi pogoji kot ocenjevanje.
Pri ustnem ocenjevanju učitelj upošteva pri dijaku vpliv dodatnega stresa.
6. člen
(kršitve pri ocenjevanju na daljavo)
V primeru, da učitelj med ocenjevanjem zazna kršitve dijaka, mu izreče opozorilo. Če dijak,
kljub opozorilu, nadaljuje s kršitvijo, ga učitelj oceni z negativno oceno.
7. člen
(popravljanje ocen)
Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en
datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred začetkom ocenjevanja.
8. člen
(dijaki s posebnimi potrebami)
Pri preverjanju in ocenjevanju znanja dijaka s posebnimi potrebami učitelj upošteva
individualizirani program, ki se v času izobraževanja na daljavo prilagodi nastalim razmeram.

9. člen
(uveljavitev Dodatka k šolskim pravilom ocenjevanja znanja)
Dodatek k šolskim pravilom ocenjevanja znanja stopi v veljavo naslednji dan po objavi na
spletni strani.

Celje, 3. 12. 2020

Ravnateljica
Irena Posavec

