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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).  
 

V šolskem letu 2016/17 modul poučujeta v 3. a, 3. b razredih Darja Ogrin, prof. geo. in zgod. v 3. c in 3.d razredih Alenka Pokovec, prof. fil. in soc. 

kult. 
 

Dijaki so prvo šolsko uro seznanjeni s kriteriji ocenjevanja, obsegom učne snovi in cilji, ki naj bi jih dosegli. 
 

Dijaki pri modulu Družboslovje za otroke v 3. letnikih programa predšolska vzgoja morajo v šolskem letu  pridobiti štiri pozitivne ocene.  
 

Dve oceni sta pisni (pregledna testa ob zaključku 1. in 2. ocenjevalnega obdobja), dve pa iz projektnega dela. 
 

Zaradi  usmeritve modula v pridobivanje praktičnih znanj ni ustnega preverjanja znanja, saj dijaki ustno predstavijo in zagovarja jo priprave na 

dejavnost s področja Družboslovja za otroke. 

 

 

 

2. NAČRT IN OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA 
 
 

Dijaki so prvo šolsko uro seznanjeni s kriteriji ocenjevanja, obsegom učne snovi in cilji, ki naj bi jih dosegli. 
 

Profesorici skupaj z dijaki na začetku šolskega leta oziroma ob začetku novega ocenjevalnega obdobja določita roke za pisno ocenjevanje 

znanja.  
 

Dijaki pri modulu Družboslovje za otroke v 3. letnikih programa predšolska vzgoja morajo v šolskem letu  pridobiti štiri pozitivne ocene.  
 

Dve oceni sta pisni (pregledna testa ob zaključku 1. in 2. ocenjevalnega obdobja), dve pa iz projektnega dela. 
 

Pisno preverjanje znanja obsega naloge iz temeljnih vsebin modula, določenih v katalogu znanj, 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).  

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
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Zaradi  usmeritve modula v pridobivanje praktičnih znanj ni ustnega ocenjevanja znanja, saj dijaki ustno predstavijo in zagovarjajo priprave na 

dejavnost s področja Družboslovja za otroke. 

 

 

 

3. KRITERIJI IN OPISNA MERILA ZA OCENJEVANJA ZNANJA  
 

 

PISNO OCENJEVANJE 
 

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

Profesorici skupaj z dijaki na začetku šolskega leta oziroma ob začetku novega ocenjevalnega obdobja določita roke za pisno ocenjevanje 

znanja.  
 

Pisno ocenjevanje znanja obsega naloge iz temeljnih vsebin modula, določenih v katalogu znanj, 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).  

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

obe ocena, dijakom s pozitivno oceno, ki se odločijo za ponovno ocenjevanje, pa se vpiše višja ocena. 
 

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) 
 

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 ocenjevanja znanja popravljajo s ponovnim pisnim ocenjevanjem, za datum katerega se dogovorijo z 

učiteljem. 
 

Dijaki, ki ne pišejo iz neopravičenih razlogov 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).  
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Če pri pisani obliki ocenjevanja profesor zaloti dijaka (kandidata) pri uporabi nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah 

predpisanih pravil ocenjevanja, ga oceni z negativno oceno.  

Dijaka se oceni z nezadostno oceno tudi, če pisnega izdelka ne odda. 
 

Na poli pisnega ocenjevanja znanja je navedeno: 

 kriteriji ocenjevanja, 

 navodila za reševanje testa in 

 število točk za posamezno nalogo. 

 

 

PROJEKTNO DELO 
 

Na začetku šolskega leta oziroma na začetku ocenjevalnega obdobja profesorici dijake seznanita z oblikami dela in predstavita merila za 

ocenjevanje projektnega dela. 
 

Natančna navodila za delo in merila za ocenjevanje projektnega dela dobijo dijaki tudi  pred začetkom dela in so v pisni obliki objavljena v 

spletni učilnici predmeta. 
 

Dijaki v vsakem ocenjevalnem obdobju dobijo oceno iz projektnega dela, ki je sestavljeno iz dveh dejavnosti.  
 

Ocena iz projektnega dela poleg samostojnega načrtovanja, vsebuje tudi praktično izvedbo dejavnosti in predstavitev v razredu.  
 

Negativno so ocenjeni dijaki, ki v celoti niso upoštevali navodil, meril in kriterijev za ocenjevanje projektnega dela. 
 

Splošna in okvirna merila za vrednotenje in ocenjevanje 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 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 zna jo 

pojasniti, kako so prišli do predstavljenih ugotovitev, …  
 

DZO 3. a in 3. b 

 

Dijaki v vsakem ocenjevalnem obdobju dobijo oceno iz projektnega dela,.  
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4. POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN MED ŠOLSKIM LETOM 
 
 

Pisno ocenjevanje 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 ocenjevanje, pa se vpiše višja ocena. 

 

Dijak, ki ne piše v dogovorjenem terminu, piše takoj naslednjo uro. Če dijaka ni tudi takrat, je neocenjen (razen v primerih, ko izostaja od pouka 

zaradi opravičenih razlogov).  

 

Dijaki, ki v dogovorjenem roku niso izdelali in oddali projektnega dela, so neocenjeni in se morajo z učiteljem dogovoriti za dodatni datum za 

opravljanje obveznosti. 

 

DZO 3. a in 3. b 

 

Dijak, ki ne piše v dogovorjenem terminu, pišejo v novem terminu po dogovoru z učiteljem. Če dijaka ni tudi takrat, je neocenjen (razen v 

primerih, ko izostaja od pouka zaradi opravičenih razlogov).  

 

 

 

5. ZAKLJUČEVANJE OCEN 
 
 

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. 

 

Pri zaključevanju se upošteva odnos do dela, opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku in upoštevanje dogovorjenih rokov za oddajo 

projektov. 
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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 
 
 

Pri pouku Družbe za otroke dijaki lahko opravljajo:  predmetne, dopolnilne in popravne izpite.  

Predmetni izpit  

Predmetni izpit opravlja dijak, ki hitreje napreduje, izboljšuje končno oceno ali se želi vpisati v drug izobraževalni program. Izpit opravlja pisno. 

Dopolnilni izpit  

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka ni bil ocenjen. Dopolnilni izpit lahko opravlja do začetka opravljanja zaključka izobraževanja. 

Izpit opravlja pisno. Dijak se individualno dogovori z učiteljem o obsegu in vsebini izpita. 

Popravni izpit 

Popravni izpit opravlja dijak, če ima ob koncu pouka zaključeno nezadostno oceno. Izpit opravlja pisno.  

Diferencialni izpit 

Izpit je pisen. Na izpitu se preverja znanje učne snovi celega leta. 

 

Letni delovni načrt, minimalni standardi in merila in načrt ocenjevanja znanja so objavljeni v spletni učilnici predmeta. 
 

 


