
Spoštovani starši, učenci, sodelavci! 

Vsa leta do sedaj smo komaj čakali prvomajskih počitnic, da si vsi, učenci, 

učitelji, starši, naberemo moči, za zadnja meseca pouka v šolskem letu. 

Letošnje leto ni tako. 

Od 16. 3. 2020 v Sloveniji, kakor tudi v večjem delu sveta, poteka pouk na 

daljavo.  

Kot sem zapisala v vseh prejšnjih sporočilih, ponavljam: hvala vam starši, da 

svoje otroke spodbujate k opravljanju šolskih obveznosti - doma. Čeprav je to 

naša starševska dolžnost, smo se nenadoma morali znajti v novi situaciji. Šola – 

učenec – starši je postal popolnoma nov trikotnik in hvala vsem, ki ste  ga sprejeli 

in pomagali graditi k  boljšemu, uspešnemu. 

Hvala vsem strokovnim delavcem, ki iščete načine in možnosti, da učencem 

olajšate delo doma; hvala, da ste jim ves čas na voljo za vsa vprašanja, dileme, 

pomoč. Hvala vam za vse povratne informacije staršem, učencem, družinam, ki 

so jim pomagale k lažjemu pridobivanju in utrjevanju novih znanj v preteklih 

tednih.  

Hvala vsem učencem, ki svoje obveznosti sproti opravljate. Verjemite, da so to 

delovne navade, ki vas bodo spremljale vse življenje, ne glede na to, kateri poklic 

boste opravljali, kaj boste delali, kje boste živeli… Delovne navade so najboljša 

popotnica za življenje. Vsi tisti učenci, ki ste svoje dolžnosti opravljali sproti, jih 

imate. Vedite, da v življenju lahko dosežete vse, kar želite. Imejte želje in jih 

uresničujte. Zmorete. 

Tisti učenci, ki pa ste bili malo površni, ki svojih dolžnosti še niste opravili, pa to 

morate narediti, saj nas v maju čaka ocenjevanje.  

Razredniki vam bodo sporočili, kako in kdaj bo potekalo ocenjevanje pri 

posameznih predmetih. 

Pred nami sta dva državna praznika, ki ju preživite kar najlepše. Vsi zaposleni v 

šoli  vam želimo, da si naberete moči za ocenjevanje, ki nas čaka: potrudite se, da 

bodo ocene take, kot si jih želite.  

Lepe  počitniške dni v upanju, da se šolska vrata in vrata vrtca kmalu odprejo.    

 

  



OCENJEVANJE V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO  

(navodila MIZŠ in ZRSŠ) 

V mesecu maju 2020 se pričenja ocenjevanje znanja. 

Ocenjevanje znanja se v času izobraževanja na daljavo lahko izvaja tudi individualno. 

 

NAJPOMEMBNEJE: 

V DOBROBIT VSAKEGA UČENCA. 

KRITERIJE OCENJEVANJA SMO  PRILAGODILI.  

PRETEŽNO ZAKLJUČUJEMO OCENE PRIDOBLJENE DO 16. 3. 2020. 

 

 Pri določanju zaključne ocene posameznega predmeta bomo v večjem delu izhajali 

iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.  

 Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni 

vsaj enkrat - ocenjevanje znanja pri učencih, pri katerih bo to potrebno, bomo izvedli 

po 4. 5. 2020.  

 Razredniki oz. posamezni učitelji bodo učence in starše pravočasno seznanili z roki in 

načini ocenjevanja.  

 Poskrbeli bomo, da bo ocenjevanje znanja po utrjevanju in preverjanju snovi ustrezno 

časovno razporejeno. 

 Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine 

ocenjevanja (likovni, tehnični, praktični izdelki, ustni odgovori, seminarske naloge, 

projektno delo, nastopi učencev, pesmice, kvizi...). 

 Poskrbeli bomo, da bodo načini ocenjevanja čim bolj objektivni in do učencev 

prijazni. 

 V času izobraževanja na daljavo se ocenjevanje učenca lahko izvaja individualno. 

 Učencu, ki je pri predmetu v drugem ocenjevalnem obdobju dobil samo eno negativno 

oceno, se omogoči, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka. 

 Ker bodo mnogi učenci želeli izboljšati ocene, še naprej svetujemo, da upoštevajo 

navodila učiteljev pri pouku na daljavo, saj bodo v tem primeru upoštevali tudi izkazan 

napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo.   

 Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda se v tem šolskem letu ne 

izvede. 

 

ŠTEVILO OCEN PRI POSAMEZNIH PREDMETIH 

DVE URI TEDENSKO NAJMANJ 2 OCENI 

MANJ KOT DVE URI TEDENSKO NAJMANJ ENA OCENA 

VEČ KOT DVE URI TEDENSKO NAJMANJ TRI OCENE 

 

DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE VSAJ ENA OCENA 

 

ČE UČENEC DOBI NEGATIVNO OCENO UČITELJ MU MORA DATI ŠE ENO 

MOŽNOST ZA OCENJEVANJE  

 



Napredovanja učencev iz razreda v razred: 

OB KONCU ŠOLSKEGA LETA: 

3., 4., 5., 6. R negativno ocenjen iz enega ali 

več predmetov 

LAHKO PONAVLJA RAZRED:  

- obrazložen predlog razrednika 

- soglasje staršev 

7., 8. R negativno ocenjen iz več kot treh 

predmetov 

RAZRED PONAVLJA 

7., 8. R negativno ocenjen iz največ treh 

predmetov 

POPRAVNI IZPIT 

- opravlja ga lahko 3x 

- pogojno napreduje v višji 

razred, če do konca šol. leta ni  

pozitivno ocenjen   

- če v 3. roku izpita ne opravi, 

razred ponavlja 

 

3. IZPITNI ROK 11. 9. 2020 – 18. 9. 2020 

 

UČENEC, KI IMA POPRAVNI IZPIT DOP NAJMANJ 10 UR ZA POS. 

PREDMET 

 

NPZ 2020 6. IN 9. R ODPADE 

 

NAPOTKI ZA STARŠE: 

- lahko jih najdete na šolski spletni strani,  

- ali pa na spodnji spletni strani. 

http://www.preventivna-platforma.si/starsevstvo-v-casu-covid-19-napotki-za-

starse-oz-druzine/ 

V upanju, da se kmalu osebno vidimo tudi v naših šolskih klopeh, vas prijazno 

pozdravljam. 

 

Ravnateljica 

Breda Žunič 
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