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1. SPLOŠNA IZHODIŠČA 
 
 

Pri ocenjevanju znanja se upoštevajo splošna merila in pravila, ki so opredeljena v Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 

60/2010 z dne 23. 7. 2010) in priporočila v učnem načrtu za sociologijo za srednje strokovne šole in v učnem načrtu za gimnazijo:  

http://www.srednja.doba.si/assets/Ucni-nacrti/Kozmetini-tehnik/Sociologija.pdf 
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_sociologija_gimn.pdf. 
 
Letni delovni načrt, minimalni standardi in merila in načrt ocenjevanja znanja so objavljeni v spletni učilnici predmeta in na spletni strani šole. 

 

Sociologijo v programu gimnazije (2. e in 2. f) in umetniške gimnazije (2. g in 3. h) v tem šolskem letu izvaja Alenka Pokovec, sociologijo v 

programu predšolske vzgoje pa Jože Žlahtič. Zaradi razlik v učnih načrtih glede na specifiko srednješolskega programa (gimnazija, umetniška 

gimnazija in srednja strokovna šola – smer predšolska vzgoja) so nekateri deli načrta in meril ocenjevanja usklajeni, pri nekaterih pa so razlike 

navedene po programih. Načrt in merila ocenjevanja za predšolsko vzgojo je tudi v celoti naveden na spletni strani šole pri programu predšolske 

vzgoje za drugi letnik. 
 

 

2. NAČRT IN OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA 

 
 

Sociologija v 2. letniku splošne in 2. g in 3. h letniku umetniške gimnazije (70 ur) 
 

V šolskem letu 2016/2017 morajo dijaki 2. e, 2. f, 2. g in 3. h razreda pridobiti štiri pozitivne ocene: 

 oceni iz dveh pisnih preverjanj znanja v vsakem ocenjevalnem obdobju  

 oceno iz  ustnega preverjanja znanja v 1. ali 2. ocenjevanjem  obdobju 

 ocena zagovora projektnega dela v 1. ali 2. ocenjevalnem obdobju 

 

Z dijaki v začetku šolskega leta določimo datume pisnih preverjanj znanja za obe ocenjevalni obdobji, določimo termine za ustno preverjanje 

znanja, teme za projektno delo in predviden časovni okvir za izvedbo. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201060#!/Uradni-list-RS-st-60-2010-z-dne-23-7-2010
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201060#!/Uradni-list-RS-st-60-2010-z-dne-23-7-2010
http://www.srednja.doba.si/assets/Ucni-nacrti/Kozmetini-tehnik/Sociologija.pdf
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_sociologija_gimn.pdf.
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Sociologija v 2. letniku predšolske vzgoje (68 ur) 
 

Za pozitivno zaključno oceno morajo dijaki v 2. a, 2. b, 2. c in 2. d razredu pridobiti pet ( 5 )  različnih pozitivnih ocen, te so: 

Ustno ocenjevanje  

 Dvoje ocenjevanj iz napovedanega ustnega preverjanja od tega po eno preverjanje in ocenjevanje v prvi in eno v drugi konferenci. 

 Ustni nastop (predstavitev izbrane sociološke vsebine iz spiska literature). 

 

Pisni izdelki in ocenjevanje 

 Dijak izdela sociološki projekt. 

 Dijak mora pisati tudi zaključni pregledni test. 

 

 

 

3. KRITERIJI IN OPISNA MERILA ZA OCENJEVANJA ZNANJA  

 
 
Sociologija v 2. letniku splošne in 2. g in 3. h letniku umetniške gimnazije (70 ur) 
 

Pisno ocenjevanje 
 

Dijaki so z načinom poteka pisnega ocenjevanja znanja seznanjeni na začetku šolskega leta, merila ocenjevanja pa so navedena na poli 

pisnega preverjanja znanja. 

Z dijaki na začetku šolskega leta skupaj določimo datume za pisno ocenjevanje znanja v obeh ocenjevalnih obdobjih.  
 

Pisno preverjanje znanja obsega naloge iz temeljnih vsebin predmeta, določenih v učnem načrtu, vključuje pa vprašanja objektivnega, 

strukturiranega in problemskega tipa. Pri sestavi pisnih nalog se upošteva, da preverjanje ne zajema le faktografskega znanja, ampak tudi 

zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).  
 

Kriteriji pisnega ocenjevanja so: 

 od 50 do 62 % za oceno zadostno (2) 

 od 63 do 75 % za oceno dobro (3) 

 od 76 do 88 % za oceno prav dobro (4) 

 od 89 do 100 % za oceno odlično (5) 
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V primeru zahtevnejših vsebin se lahko kriterij tudi prilagodi in zniža. 
 

Pisno preverjanje znanja se ponovi, če je več kot 40% negativnih ocen. Test se ponovi obvezno za dijake z negativno oceno, katerim se vpiše 

nova ocena, dijakom s pozitivno oceno, ki se odločijo za ponovno preverjanje, pa se vpiše višja ocena. 
 

Dijaki negativno oceno iz pisnega preverjanja znanja popravljajo s ponovnim pisnim preverjanjem, za datum katerega se dogovorijo z učiteljem. 
 

Dijaki, ki ne pišejo v dogovorjenem terminu, pišejo test takoj naslednjo uro ali po dogovoru z učiteljem (dijaki se morajo sami dogovoriti z 

učiteljem pred to uro: ustno ali pisno). Če dijakov ni tudi takrat, so neocenjeni (razen v primerih, ko izostajajo od pouka zaradi opravičenih 

razlogov).  

 

Ustno ocenjevanje 
 

Dijaki so s kriteriji/merili in z načinom poteka ustnega ocenjevanja znanja seznanjeni na začetku šolskega leta. 

Ustno spraševanje je napovedano (podani so termini, v katerih se ustno preverja znanje in dijaki imajo možnost, da si sami izberejo datum in tako 

načrtujejo svoje učne obveznosti). Dijaki odgovarjajo na tri vprašanja, ki jih dobijo vnaprej in imajo 5 – 10  minut časa, da si pripravijo odgovore.  
 

Pri ustnem ocenjevanju se ocenjuje vsa učna snov, ki je bila do tedaj obravnavana,  vendar je poudarek na spraševanju zadnjih vsebinskih 

sklopov. 

 

Kriteriji ustnega ocenjevanja so: 

 oceno odlično (5) dijaki pridobijo, če znajo na podlagi naučenega opredeliti, analizirati in kritično ovrednotiti obravnavane teme in znajo  

povedano utemelji z ustreznimi primeri; če znajo povezovati naučena znanja z drugimi vsebinskimi in predmetnimi področji (npr. 

psihologijo, zgodovino, geografijo, …), če se znajo primerno ustno in pisno izražati v slovenskem jeziku in če poznajo ustrezno strokovno 

terminologijo pridobljeno tekom šolskega leta; 

 ocene od 4 – 2 se razlikujejo glede na kvaliteto znanja, sposobnosti uporabe naučenega in povezovanja z drugimi znanji ter seveda 

glede na ustreznost izražanja in uporabo  izrazja; 

 oceno zadostno (2) dijaki pridobijo, če znajo zgolj reproducirati temelja znanja obravnavana pri sociologiji in jih povezati s primeri iz 

vsakdanjega življenja; 

 oceno nezadostno (1) dijaki dobijo v primeru, da odklonijo spraševanje (z navedenim razlogom, da ne znajo) ali da ne podajo niti 

temeljnih znanj, ki so bila obravnavana pri pouku, niti ne znajo navesti praktičnega primera, iz katerega bi lahko oblikovali (tudi z 

učiteljevo pomočjo) pričakovani odgovor na vprašanje. 
 

Negativna ocena iz ustnega spraševanja se popravlja po dogovoru z učiteljem (določitev datuma in vsebin). 

Dijaki so neocenjeni iz ustnega preverjanja znanja, če v napovedanem roku ne pristopijo k spraševanju (zaradi neopravičene odsotnosti na 

izbrani dan spraševanja) ali tekom šolskega leta ne pridobijo ustne ocene (ponovno zaradi neopravičene odsotnosti v terminih določenih za 

spraševanje). Obveznost dijakov je, da se morajo prijaviti k spraševanju v naslednjem terminu, ki je predviden za ustno preverjanje znanja, 

drugače jih učitelj vpraša v prvi naslednji uri prisotnosti pri pouku. 
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Dijakom s statusom se datum, ki so ga izbrali za ustno preverjanje znanja vpiše v e-asistenta kot napovedano spraševanje. 

 

Raziskava / projektno delo 
 

Dijaki v 1. ali 2. ocenjevalnem obdobju dobijo oceno iz  raziskovalnega/projektnega dela, s katerim poglobijo znanja na izbranih področjih. 

Projektno delo je sestavljeno ki je iz raziskovalne naloge in zagovora (predstavitve) v razredu. 

Na začetku raziskovalnega/projektnega dela so dijaki seznanjeni z načinom in obsegom dela in merila za ocenjevanje, vse navedeno pa je tudi 

objavljeno v spletni učilnici predmeta. 

 

Splošna in okvirna merila za vrednotenje in ocenjevanje raziskovalnega/projektnega dela so: 

 oceno odlično (5) dijaki pridobijo, če  upošteva navodila in kriterije za izdelavo projektne naloge in predstavitve ter v razredu ustrezno 

predstavi zagovor lastnega raziskovalnega dela; 

 ocene od 4 – 2 se razlikujejo glede na kvaliteto pisnega izdelka in predstavitve v razredu, merilo pa so podani kriteriji za vrednotenje in 

ocenjevanje projektnega dela; 

 oceno nezadostno (1) dijaki dobijo v primeru, da pisni del projektne naloge in zagovor, ne dosegata minimalnih standardov, določenih v 

merilih za ocenjevanje projektnega dela: vsebinsko in oblikovno neustrezno, napačno navajanje literature, pri zagovoru ne znajo 

pojasniti, kako so prišli do predstavljenih ugotovitev, …  

 

Dijaki so  neocenjeni v primeru, da ne oddajo v dogovorjenem roku pisnega dela projektne naloge in s tem izgubijo pravico do zagovora.  

 

Dodatne ocene 
 

Dijaki lahko v šolskem letu pridobijo tudi dodatne ocene iz opravljenih obveznosti. 

Vse dodatne oblike preverjanja in ocenjevanja so napovedane in so večinoma namenjene ponavljanju osvojenega znanja ter širitvi znanja in 

razvijanja veščine kritičnega mišljenja.  

 

Dijaki oceno pridobijo, če so pozitivno ocenjeni iz treh navedenih nalog: 

 kratka pisna ponovitev po predelanem učnem sklopu (35% ocene) 

 domači pisni izdelki (35%) 

 naloge v spletni učilnici (30% 

 govorni nastop ali esej  (35%) 

 individualno ali skupinsko delo v razredu (30%), 

 drugo … 
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Sociologija v 2. letniku predšolske vzgoje (68 ur) 
 

 

Ustno ocenjevanje 
 

Dvoje (2) ocenjevanj iz napovedanega ustnega preverjanja  od tega po eno preverjanje in ocenjevanje v prvi in eno v drugi konferenci. 

 

Ustni (en/1) nastop (predstavitev izbrane sociološke vsebine iz spiska literature). Čas  nastopov je opredeljen glede na obravnavanje rednih 

socioloških vsebin in glede na dogovorjene datume nastopov. Spisek literature uokvirja zaporedje nastopov po mesecih. Vsebine nastopov so 

sestavni deli obravnavane vsebine – razumejo se kot: obravnavana snov. Kriteriji so tabelarično objavljeni na spletni strani predmeta. Dijaki jih 

prejmejo v začetku šolskega leta. 

 

Oceno odlično (5) dijak pridobi, če:  

- zna na podlagi  dojete vsebine opredeliti, analizirati in kritično ovrednotiti sociološke vsebine, da pozna obravnavane  pojme in jih 

razume,  jih ume smiselno povezovati,  jih tudi povezuje z aktualnim  družbenim dogajanjem;  

Oceni prav dobro (4) in dobro (3), se medsebojno razlikujeta glede na odlično oceno, le da je: 

- z zmanjšano ali s skromno kvaliteto znanja, opredeljenega za odlično oceno, pri čemer se prepozna slabše pojmovno in vsebinsko 

razumevanje in poznavanje socioloških teoretičnih vsebin, 

- da se zaradi zmanjšane sposobnosti uporabe dojetega - naučenega ne prepozna  povezovanja vsebin z drugimi znanji, vsebinami 

sociologije in predmetnimi področji, 

- pri obeh ocenah je nujno dijaku upoštevati splošno poznavanje vsebine  S PREDAVANJ IN poznavanje vsebine UČBENIKA.  
 

Oceno zadostno (2) dijak pridobi: 

- če je njegovo znanje zgolj reproduktivne narave,  in ne zadošča kriterijem ocen dobro in prav dobro,  

- če pozna vsebino delno in le na osnovni – reproduktivni  ravni,  

- če zmore ali želi vsebine  le reproducirati – ali le nejasno obnavljati temeljna znanja, kar pomeni, da vsebino  le skrajno  informacijsko 

pozna.  
 

Oceno nezadostno (1) dijak pridobi: 

- ko ne želi odgovarjati ali zavrne odgovarjanje,  

- ko ne odda izdelka ali nima ALI NE PREDLOŽI zvezka, 

- ko sam poda, nakaže ali ustno poda tako  izjavo, ali, da to nakaže drugače (npr. : z molkom, odhodom iz razreda, ko to pokaže  s svojim 

dejanjem s fizično ali verbalno agresivnostjo, tui z drugačnim neprimernim obnašanjem;  ipd. ).  
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Pisno ocenjevanje 
 

Dijak mora pisati zaključni pregledni test, čas: v drugi polovici šolskega leta, sestavljen je iz pisanja eseja in testa. Obe točkovanji tvorita eno 

oceno. Esej pišejo dijaki doma, test pišejo dijaki v šoli. Obe vsebini tvorita skupno oceno. Čas pisanja: predvidoma tretji teden maja ali drugače 

– dogovor v razredu.  
 

Dijak prejme za pisanje eseja pisno izhodišče. To mu predstavlja začetno – iniciacijsko vsebino. Predvideva se, da zapisani eseji obsegajo 1000 

besed. Zapis  naj predstavlja dijakov kakovosten pisni izdelek. Esej je razmišljujoč zapis. Sestoji iz dveh delov: 

 A) obsežnega rokopisnega koncepta in 

 B) čistopisnega tipkopisa, kateremu dijak priloži rokopisni izvod, na esejsko temo izdela dijak tudi miselni vzorec ali sliko – 

ilustracijo. Ta naj izraža vsebino, ki jo je dijak v eseju obravnaval. Pri pisanju eseja in njegovem ilustriranju ima dijak odprto 

pot v premišljevanje in pisanje zapisa. 

 Celotno gradivo ima: naslovnico, kazalo, priloženo v šoli prejeto izhodišče, tipkopis, rokopise, miselni vzorec ali sliko in je 

obvezno speto v celoto. 
 

Kategoriji pisnega ocenjevanje znanja  

o Kriterije pisnega ocenjevanja (za projekt in esej ter test) dijaki prejmejo kot ocenjevalne liste z Gradivom v septembru. 

Ocenjevalne liste dijaki priložijo projektu ali na dan pisanja testa in eseja na pisanem in oddanemu izdelku.  Kriteriji so namenjeni 

dijakom, z njimi se seznanijo in jih tako uporabijo za čim kvalitetnejšo  pripravo na in za izdelavo pisnih in oddanih izdelkov. Namen 

pregleda kriterijev je ,  da dijaki izdelke oddajo boljše. 

o Spodnja meje za pridobitev pozitivne ocene pri vseh pisnih nalogah  je 51% predstavljenega znanja celote, katerega koli zapisa 

ali pisnega izdelka. Ta odstotek velja tudi za druga preverjanja v okviru tega predmeta (popravni izpit, dopolnilni izpiti ipd.). 

o Vse ocene so ob zaključevanju šolskega leta enakovredne in vse so zajete v zaključno oceno. 

 

Projektno delo 

Dijak izdela sociološki projekt, vsebina: lastno izbrana sociološka tema; čas:  v prvem polletju – drugi teden novembra. Vsebinski okvir: projekt 

predstavlja vaje s področja sociološke metodologije, opazovanja, družbe, merjenja in primerjanja podatkov, s področja obdelave in zbiranja 

dokumentov, izvajanja in oblikovanja anket, intervjujev in drugo. 
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4. POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN MED ŠOLSKIM LETOM 

 
 

Sociologija v 2. letniku splošne in 2. g in 3. h letniku umetniške gimnazije (70 ur) 
 

Popravljanje negativnih ocen med šolskim letom je prilagojeno posameznim oblikam ocenjevanja, zato je zgoraj v besedilu pri vsaki obliki 

ocenjevanja znanja opredeljeno posebej. 

 

Sociologija v 2. letniku predšolske vzgoje (68 ur) 

Ponavljanje pisnih izdelkov in izboljševanje ustnih ocen  

Negativno ocenjene pisne izdelke ponavljajo in dopolnjujejo načeloma  le tisti dijaki, ki so zanje prejeli negativno oceno. Negativne ocene teh 

izdelkov se vpišejo v redovalnico, upoštevajo se tudi pri zaključevanju ocen. 

Dijaki, ki želijo pozitivno pisno oceno izboljševati, to izrazijo, upošteva se boljša ocena, ki se vpiše v redovalnico.  

Negativne ocenjene pisne izdelke (testi, eseji, projekti ipd. )  dijaki obvezno popravljajo. Pozitivno dobljeno  oceno izboljšujejo načeloma  tisti 

dijaki, ki to željo izrazijo.  

 

 

5. ZAKLJUČEVANJE OCEN 

 
 

Sociologija v 2. letniku predšolske vzgoje (68 ur) 
 

Za pozitivno zaključeno oceno je potrebno pridobiti vse pozitivne ocene. Negativne ocene dijaki popravljajo v določenem roku po dogovoru z 

učiteljem. 
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Sociologija v 2. letniku splošne in 2. g in 3. h letniku umetniške gimnazije (70 ur) 
 

Pri zaključevanju se upošteva vse ocene, ki so enakovredne, odnos do dela, opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku in upoštevanje 

postavljenih rokov. 

 

Za pozitivno zaključeno oceno ob koncu šolskega leta morajo dijak pridobiti v vsakem ocenjevalnem obdobju oz. pri vsaki obliki preverjanja 

znanja pozitivno oceno. Vse pridobljene ocene so enakovredne.  
 

Dijak je ocenjen z negativno zaključno oceno, če tekom šolskega leta ni uspel v dogovorjenem roku popraviti negativnih ocen in ni pristopil (v 

dogovoru z učiteljem) k možnosti za popravljanje negativne/ih ocen pred zaključkom pouka. V primeru, da je pridobil samo eno negativno 

oceno, je neocenjen. 

 
 

Zviševanje zaključne ocene je mogoče v  času pred koncem pouka v obliki pisnega testa, ki vključuje pregledno znanje vseh obravnavanih 

učnih vsebin. 

 

 

 
 

6. IZVEDBA POPRAVNIH, DOPOLNILNIH, PREDMETNIH IN DIFERENCIALNIH IZPITOV 

 
 

Sociologija v 2. letniku splošne in 2. g in 3. h letniku umetniške gimnazije (70 ur) 
 

Popravni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, v primeru, da dijaki tekom leta niso opravili projektnega dela, pa tudi iz projektne  naloge. 

Pisni del obsega teme, ki so bile predelane med šolskim letom, ustni del pa na poznavanje vsebin iz strokovnih člankov, besedil in drugih pisnih 

virov.  Za navodila za pripravo na popravni izpit se morajo dijaki obrniti na učitelja, ki jih uči predmet. 

Dopolnilni izpit obsega vsebine, iz katerih je bil dijak negativno ocenjen tekom šolskega leta in ob dodatnih možnostih popravljanja ni dosegel 

pozitivne ocene. 
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Predmetni in diferencialni izpiti vsebujejo pisni in ustni del ter izdelek (projektna naloga). Pri ustnem delu se eno od vprašanj nanaša na izdelano 

projektno nalogo(zagovor) . Navodila za pripravo na izpit in izdelavo projektne naloge dobijo dijaki pri učitelju predmeta. 

Ocena pridobljena na  popravnem, predmetnem in diferencialnem izpitu je zaključna ocena predmeta.  Ocena dopolnilnega izpita pa se pri 

zaključevanju upošteva ob ostalih tekom leta pridobljenih ocenah predmeta. 

 

Sociologija v 2. letniku predšolske vzgoje (68 ur) 
 

Opravljanje popravnih in diferencialnih izpitov poteka skladno s šolskimi pravili, jezik je slovenski.  

Pisni del izpita poteka zdržema 90 minut, od tega 45 minut odgovarjanja na pet (5) zastavljenih  vprašanj dobljenega testa; posamezen 

odgovor obsega od 80 do 100 besed. Temu delu sledi 45 minut pisanja esejskega zapisa na zastavljeno vprašanje. Esej obsega od 300 do 400 

besed.   

Obe pisni vsebini dijak izvleče med večjim številom pripravljenih možnih variant, zapisanih  na isti poli; ta ima dva dela.  

Okvirna vsebina: 

- Vprašanja testa so strukturirana, obsegajo vsebine celotne sociološke materije rednega programa. Odgovori so kratkega – 

esejskega značaja; predvidoma obsegajo od 80 do 100 besed. 

- Vprašanja v testu in esejska vprašanja se nanašajo na vsebine iz sociologije. Osnovo obeh pisnih odgovarjanj predstavljajo 

vprašanja zapisana v učbeniku: »Teme iz sociologije«, M. Počkar.  

Ustni, 30 minutni izpit predstavlja : - 15 minutni pripravljalni del , pred katerim dijak izvleče vprašanja in - 15 minutni govorni – interpretativni del 

izpita, na katerem predstavlja vsebine na  zastavljena vprašanja ustnega dela izpita.  

Za ocenjevanje pisnega in ustnega dela obeh oblik izpita/ov se uporabljajo enaki kriteriji kot pri rednem pouku (glej kriterije pisnega in ustnega 

preverjanja teh navodil, poglavje št. 4). Dijak vprašanja za pisno ali ustno interpretacijo  izvleče iz večjega, (najmanj petih pripravljenih nizov 

ponujenih možnosti vprašanj) ali  najmanj petih  pripravljenih nizov vprašanj več, kot je na  izpit prijavljenih kandidatov.   

 

 


