
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA 
IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 

 

Kardeljeva ploščad 16 

1000 Ljubljana 

 

 

NAČRT DELA, PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA: načini, merila, zaključevanje in popravljanje 
 

 

ŠOLSKO LETO 2016/2017 
 

 

Predmet:  IKT – Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

 

 

Razred:1. letnik predšolska vzgoja Tedensko ur: 2 

 Letno število ur: 68 

 Učitelj:  Nežka Bešter, Aleš Confidenti 

  

 



 

 2

 

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 
IKT – PRILOGA K LETNEMU NAČRTU DELA   

ŠOLSKO LETO 2016/ 2017 
 

 

DOGOVORJENA PRAVILA 

 Med urami upoštevamo šolska pravila, pravila ki veljajo za računalniške 

učilnice in splošne civilizacijske norme. Od dijakov pričakujemo, da zavzeto 

delajo in ne motijo učnega procesa. 

 Ključno je vzajemno spoštljivo vedenje med dijaki in profesorjem, enako pa 

do sošolcev in ostalih zaposlenih na šoli. 

 Priporočljivo je, da uspešno opravijo domačo nalogo. 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
 
Preverjanje in ocenjevanje potekata v skladu z veljavnimi pravilniki.  
 
PREVERJANJE ZNANJA 
 
Znanje preverjamo praviloma vsako uro ustno (teorija) in ob koncu vsebinskega 
sklopa tudi pisno oziroma z izdelkom. 
 
Za pisno preverjanje uporabimo pisne naloge.  
 

 

Predmet IKT se deli na 3 sklope: 

1. Računalniško omrežje (osnovni pojmi informatike in računalništva, osnove 
Windows, elektronska pošta) 

2. Programska orodja: urejanje besedil in tabel (projekt Anketa) 
3. Programska orodja: predstavitve (projekt Izdelek za otroke) 

 
 
Na koncu vsake učne teme (sklopa snovi) ustno preverimo znanje (pred 
ocenjevanjem). 
 
 

1. OCENJEVANJE ZNANJA – SPLOŠNO 

 

 Dijak je lahko ocenjen za pisno nalogo, ustno odgovarjanje, celoletno delo, 

(ne)opravljanje domačih nalog in seminarsko nalogo po dogovoru s 

profesorjem. 

 V vsakem ocenjevalnem obdobju mora dijak pokazati vsaj minimalne 

standarde znanja s pozitivno ocenjenimi izdelki. 

 Profesor lahko za doseganje minimalnih standardov znanja zahteva pozitivno 

ustno oceno ali pozitivne ocenjene drugačne oblike dela. 

 Dijak je neocenjen, če ni pridobil ocen iz vse predelane snovi. 
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 Končna ocena se oblikuje na podlagi celoletnega dela. Pridobljene ocene so 

enakovredne. Dijak mora biti za končno pozitivno oceno pozitivno ocenjen v 

obeh ocenjevalnih obdobjih in iz vse predelane snovi. Če je dijak med dvema 

pozitivnima ocenama, lahko profesor upošteva sprotno delo, domače naloge 

in sodelovanje pri učnih urah.  

 Kriteriji za ocene pri pisnih nalogah so: 0%–49% nezadostno (1); 50%–62% 

zadostno (2); 63%–75% dobro (3); 76%–88% prav dobro (4); 89%–100% 

odlično (5). Pri tem pridobljene % zaokrožamo. 

 

2. OBLIKE IN NAČINI OCENJEVANJA 

 

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA  

 Pisno ocenjevanje znanja (teorija in izdelki narejeni v ustreznem 

programskem orodju) je napovedano na začetku ocenjevalnega obdobja. 

Datum določijo skupaj profesor in dijaki. Dogovorjenega datuma kasneje 

praviloma ni mogoče spreminjati. Izjema je samo nepredvidena sprememba v 

urniku. Pred pisnim ocenjevanjem obvezno preverjamo znanje. 

 Pisno ocenjevanje ponovimo, če je več kot 40% dijakov ocenjenih z 

negativno oceno. 

 Negativno oceno pisnega testa ali izdelka dijak praviloma popravi s ponovnim 

pisnim ocenjevanjem znanja ali ponovnim izdelkom.  

 Dijak, ki ni bil ocenjen pri vseh pisnih ocenjevanjih, ni dosegel oz. izkazal 

minimalnih standardov znanja, ne glede na ocene, pridobljene na druge 

načine. 

 V drugem ocenjevalnem obdobju se upošteva kot pisna ocena ocena za 

projektno nalogo »Anketa« (izdelek z uporabo programov za besedila in 

tabele). 

 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

 

 V skladu Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah dobi dijak 

najmanj eno ustno oceno.  

 Preverjanje in ocenjevanje je sprotno skozi vse leto. V prvem ocenjevalnem 

obdobju preverjamo sproti znanje iz sklopa teoretičnih znanj. V drugem 

ocenjevalnem obdobju šteje kot ustna ocena tudi dijakova predstavitev 

izdelka za otroke (nastop). Nastopi potekajo v maju in prvi polovici junija. 

 Ustno oceno je mogoče pridobiti tudi z izdelavo in zagovorom plakata, za 

referat na določeno temo ali za kakršnokoli obliko samostojnega dela po 

presoji profesorja. 

 Za zelo dober rezultat pri tekmovanju Bober (bronasto priznanje) dobi dijak 

oceno odlično (5), ki je enakovredna ustni oceni. 

 Ustno ocenjevanje je napovedano, profesor se z dijaki dogovori o terminih. 
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 Po profesorjevi presoji je dijak lahko ocenjen za sodelovanje preko celega 

šolskega leta. Tu se ocenjuje odnos do dela, reševanje domačih nalog, 

prizadevnost pri šolskem delu in sprotno znanje 

 

OCENJEVANJE PROJEKTA ANKETA 

 Priloga A 

 

OCENJEVANJE PROJEKTA IZDELEK ZA OTROKE 

 Priloga B 

 

 

3. NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA 

 

 prvo ocenjevalno obdobje: dijak dobi eno ustno oceno in eno pisno oceno iz 

teoretične snovi in pisno izdelek. Če je ocenjen z negativno oceno in tega ne 

popravi, je skupna ocena obdobja nezadostno.  

 Drugo ocenjevalno obdobje: dijak dobi pisno oceno iz projekta ANKETA. 

Ustno oceno dobi dijak iz  večmedijske predstavitve z izdelkom za otroke v 

maju in juniju.  

 

4. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE 

 

 odlično (5) dobi dijak, ki je v celoti odgovoril na zastavljeno vprašanje s 

svojimi besedami, to zna tudi razložiti (utemeljiti) ter prenesti oz. navezati na 

druge primere (ne le tiste, ki jih je slišal pri razlagi)  

 prav dobro (4) dobi dijak, ki v celoti odgovori na vprašanje, zna razložiti, ne 

zna pa utemeljiti z lastnimi primeri  

 dobro (3) dobi dijak, ki skoraj v celoti odgovori na vprašanje (>80%), 

odgovora pa ne razloži samostojno, ampak potrebuje pomoč spraševalca  

 zadostno (2) dobi dijak, ki odgovori le z osnovnimi, najvažnejšimi dejstvi 

(okoli 50%), izpušča podrobnosti, dejstev ne zna utemeljiti, razen z izdatno 

pomočjo spraševalca  

 nezadostno (1) dobi dijak, ki ne pozna niti osnovnih dejstev.  

 Kriteriji za ocene pri pisnih nalogah so: 0%–49% nezadostno (1); 50%–62% 

zadostno (2); 63%–75% dobro (3); 76%–88% prav dobro (4); 89%–100% 

odlično (5). Pri tem pridobljene % zaokrožamo. 

 Kriteriji za oceno Projekt ANKETA so v prilogi A 

 Kriteriji za oceno Projekt IZDELEK ZA OTROKE  so v prilogi B 
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5. NAČIN OBLIKOVANJA KONČNE OCENE 

 

 prvo ocenjevalno obdobje: dijak dobi eno ustno oceno iz teoretične snovi in 

pisno izdelek. Če je ocenjen z negativno oceno in tega ne popravi, je skupna 

ocena obdobja nezadostno.  

 Drugo ocenjevalno obdobje: dijak dobi pisno oceno iz projektne naloge. 

Ustno oceno dobi dijak iz  večmedijske predstavitve z izdelkom za otroke v 

maju in juniju.  

 Če dijak ne odda ustrezne naloge (naloge ne odda ali pa oddana naloga ne 

izpolnjuje minimalnih zahtev) v predpisanem roku, je ocenjen neocenjeno. 

Zadnji rok za naknadno oddajo je en teden pred koncem pouka.  

 Za pozitivno zaključno oceno morajo biti vsi sklopi predmeta ocenjeni 

pozitivno.  

 Ocene so enakovredne. 

 
 

6. POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN 

 

 popravljanje prvega ocenjevalnega obdobja: dijak mora popraviti nezadostno 

oceno z pisnim preverjanjem – termin v dogovoru s profesorjem (pred 

ocenjevalno konferenco ali v 14 dneh po koncu 1. ocenjevalnega obdobja. 

Ponovno lahko popravlja pred koncem pouka.) 

 popravljanje drugih sklopov: dijak odda dokončano projektno nalogo, ki jo 

učitelj (ponovno) oceni. Odda jo najkasneje teden pred koncem pouka, sicer 

je ocena predmeta nezadostno in dijak prinese izdelek na popravni izpit. 

 
 

7. POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPIT, DIFERENCIALNI IZPITI 

 

 dijak opravlja popravni izpit pisno (1. sklop). Izpit traja 45 minut. 

 projektna naloga iz sklopa 2, opravljena med šolskim letom, se prizna kot 

pisni del izpita. Če projektna naloga ni bila ocenjena pozitivno, dijak prinese 

izdelek v elektronski obliki na izpit. Učitelj z nekaj (3-5) praktičnimi vprašanji 

preveri, ali je dijak nalogo izdelal sam, ter jo oceni.  

 če dijak med letom ni opravil nastopa (predstavitev izdelka za otroke), nastop 

izvede pri izpitu. 

 končna ocena se tvori iz treh enakovrednih ocen: pisni del 1/3, projektni 

nalogi (druga z nastopom) vsaka 1/3 ocene. 

 če dijak med letom ni bil ocenjen iz enega ali več sklopov, opravlja dopolnilni 

izpit. Način opravljanja tega je enak kot popravni izpit. 

 dijak opravlja diferencialni izpit iz sklopa, ki mu ob prehodu na ta program 

manjka. 
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 posamezne sklope opravlja na enak način, kot popravni ali dopolnilni izpit. 

 
 
 
 
Ljubljana, 26. 8. 2016    Nežka Bešter, Aleš Confidenti 
 
 
 
 
 
Priloge: 
A: kriteriji in zahteve projektnega dela »Anketa« 
B: kriteriji za ocenjevanje projekta »Izdelek za otroke« 
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Priloga A 
 
Projekt "Anketa" - zahteve in ocenjevanje 

Faze projekta: 

1. Izdelava načrta (tema, anketna vprašanja z odgovori, anketiranci) 
2. Zbiranje podatkov (izvedba ankete) 
3. Obdelava podatkov (besedilo, tabele, grafikoni) 
4. Predstavitev rezultatov (poročilo v Wordu z vključenimi tabelami in 

grafikoni) - pisna ocena – sklopa 2 

Obvezni elementi poročila: 

1. naslovnica z ustreznimi podatki (naslov, avtor, razred, mentor, šola, šol. 
leto) 

2. najmanj 1000 besed oblikovanega besedila (uvod, jedro1, zaključek); 
vsako poglavje naj vsebuje vsaj 200 besed. 

3. najmanj 3 oblikovane tabele s podatki 
4. najmanj 3 grafikoni (vsaj 2 različna tipa) 
5. avtomatsko oštevilčene strani 
6. avtomatsko kazalo vsebine 
7. najmanj 4 vstavljene in podnaslovljene slike 
8. ustrezna navedba uporabljenih virov 

Izdelava načrta: 

1. naslov ankete oz. tema, ki jo obravnava 
2. namen ankete (kaj želite ugotoviti) 
3. opis vzorca anketirancev (predvideno število in starost anketirancev). 

Lahko anketirate več starostnih skupin, v skupini naj bo vsaj 15 ljudi. 
Skupno število anketirancev naj bo najmanj 30. 

4. Način anketiranja (preko spletne ankete, …) 
5. najmanj 7 vprašanj izbirnega tipa s primernimi možnimi odgovori. Nekaj 

vprašanj je lahko tudi drugačnega tipa (prosto – anketiranci sami vnesejo 
odgovor; izbira ocene za trditev). Vprašanja naj bodo prilagojena 
anketirancem. 

 

Rok za oddajo poročila določi učitelj v prvi fazi projekta. 

Ocenjevanje poročila: 

Kriterij - merilo za oceno točke 

izdelava načrta 5 

dijak nima načrta 0 

oblikovanje besedila 15 

oblikovanje tabel 5 

oblikovanje grafikonov 5 

kompozicija in usklajenost elementov 5 

vsebinska predstavitev podatkov 5 

obseg dela 10 

Skupaj 50 

                                                           
1
 Poglavja jedra: Načrtovanje ankete, Izvedba ankete, Predstavitev in analiza rezultatov 
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 0 - 25 točk-nezadostno (1) - dijak je delo slabo načrtoval, pri izdelavi ni 
vnesel vseh zahtevanih elementov, uporabil je podpovprečno število 
možnosti programa, informacije so skopo ali neprimerno predstavljene. 

 

 25 - 31 točk-zadostno (2) - dijak je delo primerno načrtoval, pri izdelavi je 
sicer uporabil bistvene priporočene možnosti, a ponekod ne najbolj smiselno, 
informacija je skopo predstavljena. 

 

 32 - 37 točk-dobro (3) - dijak je projektno delo dobro načrtoval, pri izdelavi je 
smiselno uporabil priporočene možnosti programa, informacijo je predstavil 
na priporočen način. 

 

 38 - 43 točk-prav dobro (4) - dijak je delo dobro načrtoval, pri izdelavi je 
smiselno uporabil nadpovprečno veliko različnih možnosti programa, 
informacije pa predstavil tehnično in estetsko zelo dobro. 

 

 44 - 50 točk-odlično (5) - dijak je delo odlično načrtoval, pri izdelavi je bil 
kreativen glede uporabe številnih, ne le priporočenih možnosti programa, 
informacija je bogato predstavljena na več načinov, predstavil je tudi lastne 
ugotovitve. 
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Priloga B 
 
Predstavitev projekta Izdelek za otroke s programom MS Power Point ali 
drugim primernim programom 
 
Dijaki dobijo splošna navodila in priporočila za izvedbo predstavitve. 
 

Obvezni elementi predstavitve v PowerPoint-u: 

1. naslovnica z osnovnimi podatki (naslov, avtor, šola, šol. leto) 
2. vsaj 10 primerno oblikovanih diapozitivov z grafičnimi in pisnimi elementi 
3. vsaj 5 animacij na različnih straneh (gibanje narisanih likov in/ali besedila) 

 

 rok za oddajo izdelka določi učitelj na začetku projektnega dela za vsako 

skupino. 

 dijak izvede predstavitev, ki traja 5-10 minut, v dogovorjenem terminu. Če 

dijak ne uspe izvesti predstavitve v tem terminu (ni opravičljivega razloga), se 

ocena zniža za 5 točk. 

Ocenjevanje projekta: 

Kriteriji/merila  
Možne 
točke 

1. priprava (načrt) predstavitve na papirju (oporne točke, 

zgradba, skice) 

5 

2. dijak načrta ne naredi 0 

3. izdelava računalniške predstavitve (vizualni elementi) 15 

4. uporaba efektov in multimedije (gibanje, zvok) 10 

5. čas predstavitve (5 - 10 min + do 5 min. sodelov. z 

udeleženci) 

5 

6. jezik  (pazi na lep, zborni jezik!) 5 

7. izvirnost pri izvedbi (izvedba nastopa, uporaba 

pripomočkov) 

5 

8. sodelovanje z udeleženci (razprava, aktivnost 

predavatelja!!) 

5 

 

 0 - 25 točk-nezadostno (1) - dijak ni izdelal ustrezne elektronske predstavitve, 
pri nastopu je bral, drugih pripomočkov pa ni uporabil. Predstavitev je bila 
prekratka ali predolga, nezanimiva, sodelovanja z udeleženci ni bilo. 

 

 25 - 31 točk-zadostno (2) - dijak si je pripravil ustrezno predlogo, elektronska 
predstavitev je komajda ustrezna, drugi pripomočki niso uporabljeni, 
neizvirno je tudi sodelovanje z udeleženci oz. ga je premalo. 



 

 1

0

 

 

 32 - 37 točk-ddobro (3) - dijak je dobro pripravil oporne točke, uporabil je 2-3 
druge pripomočke (rekvizit, zvok ipd.), elektronska predstavitev je ustrezna,  
predstavitev je izvedena primerno, sodelovanje z udeleženci skromno. 

 

 38 - 43 točk-prav dobro (4) - dijak je zelo dobro pripravil oporne točke, 
uporabil je 3-5 drugih pripomočkov, elektronska predstavitev je domiselna in 
estetska, predstavitev je izvedena suvereno in izvirno, sodelovanje z 
udeleženci primerno. 

 

 44 - 50 točk-odlično (5) - dijak je zelo dobro pripravil oporne točke, uporabil je 
več kot 5 drugih pripomočkov, elektronska predstavitev je zelo domiselna in 
estetska, predstavitev je izvedena suvereno in izvirno, uporabljen je zborni 
jezik, sodelovanje z udeleženci živahno in zelo domiselno skozi vso 
predstavitev. 

 
 
 


