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ANEKS K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA
ZA SREDNJO TEHNIŠKO ŠOLO ŠC KRANJ
1. Člen
Aneks k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja se sprejema zaradi izjemnih razmer v Republiki
Sloveniji in Odloka Vlade RS (z dne 15. 3. 2020) o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, s
čimer se je pričelo izvajanje izobraževalnega procesa na daljavo, ki posledično zahteva
dopolnitev pravil ocenjevanja znanja z ocenjevanjem znanja na daljavo.
Ocenjevanje znanja na daljavo se tako izvaja skladno s Pravilnikom o ocenjevanja znanja v
srednjih šolah in Šolskimi pravili ocenjevanja, pri čemer je način oziroma orodje nekoliko
drugačno in prilagojeno načinu poteka pouka na daljavo.

2. Člen
Glede izobraževanja na daljavo vsak učitelj pripravi načrt preverjanja in ocenjevanja znanja
pri posameznem predmetu, s čimer za svoje področje določi način pridobivanja ocen za
obdobje izrednih razmer in število ocen ter kriterije in merila ocenjevanja znanja.
Z načrtom preverjanja in ocenjevanja znanja je vnaprej potrebno (preko komunikacijskega
kanala v eAsistentu) obvestiti dijake in ravnatelja. Omenjeni dokument je priloga Aneksa k
Šolskim pravilom ocenjevanja znanja.
3. Člen
Učitelj pred ocenjevanjem znanja zagotovi ustrezno preverjanje znanja.
Pri pridobivanju ocen na daljavo morajo učitelji zagotoviti tiste komunikacijske kanale, ki so
tehnično dostopni vsem dijakom hkrati in so tudi varni – v smislu oddajanja in vračanja
gradiv.
Učitelj seznani dijake z roki ocenjevanja znanja najmanj en teden pred ocenjevanjem.
Ocenjevanje znanja učitelji vpišejo v e-Asistent.
Javnost ocenjevanja je zagotovljena tako, da učitelji jasno seznanijo dijaka na kakšen način in
katere vsebine bodo ocenjevali ter kakšna merila bodo uporabljali. Javnost ocenjevanja
znanja se zagotavlja tudi tako, da je pri posameznih oblikah ocenjevanja znanja prisotnih več
dijakov hkrati.
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4. Člen
Načini preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo so: pisni odgovori, ustni odgovori,
projektno delo, seminarske naloge, poročila, eseji, domače branje, dnevniki, video posnetki.
Dijaki s posebnimi potrebami imajo pravico do dogovorjenih prilagoditev pri ocenjevanju
znanja.
Po prejemu pisnih nalog učitelj najkasneje v sedmih delovnih dnem poda vsakemu dijakom
individualno povratno informacijo o izkazanem znanju in doseženi oceni.
Neposredno po ustnem ocenjevanju znanja se dijaka seznani z doseženo oceno. Ocena se še
isti dan vnese v e-redovalnico.
Dijak, ki ni popravil negativne ocene v 1. ocenjevalnem obdobju ali ni pridobil potrebnih
ocen v 2. ocenjevalnem obdobju, se o načinih in rokih ocenjevanju znanja na daljavo
dogovori individualno z učiteljem. Vsak dijak ima vsaj dve možnosti za popravljanje ocene.
5. Člen
Preverjanje in ocenjevanje nerazložene snovi po učnem načrtu (za 1., 2. in 3. letnik) za to
šolsko leto se lahko izvede v naslednjem šolskem letu.
Glede na morebitne spremembe situacije v času izrednih razmer si šola pridržuje pravico do
spremembe določil tega aneksa.
Učiteljski zbor STŠ je dne, 20. 4. 2020, podal pozitivno mnenje Aneksu k Šolskim pravilom
ocenjevanja znanja za Srednjo tehniško šolo ŠC Kranj.
Aneks prične veljati z 23. 4. 2020.
Javno objavljeno na spletni strani zavoda dne, 20. 4. 2020.
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ravnatelj STŠ, OE ŠC Kranj
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