podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. I. RS, št. 30/2018) ravnateljica—
direktorica Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru,
določi
Na

šOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA NA
ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE—
1.

Člen

Sprememba

.

Šolska pravila ocenjevanja znanja na Šolskem centru Slovenke Konjice-Zreče,
deponijo v 5. točki in sicer tako, da se v členu doda za zadnjim odstavkom:
»Načini ocenjevanja znanja

z

dne 1.9.2018, se

ter kompetenc so pri izobraževanju na daljavo, prilagojeni mediju, v

katerem izobraževanje poteka.«
5. člen tako glasi:

»

(Oblike, načini in zaključevanje ocenjevanja)
'

skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja se znanje poleg obveznih načinov in oblik ocenjevanja
znanja lahko oceni še z vajami in s seminarskimi in z drugimi nalogami, izdelki oziroma storitvami,
zagovori, mapo dosežkov in drugimi oblikami ocenjevanja (referati, praktično in terensko delo, poročila
z ekskurzij, dosežki rezultatov na tekmovanjih, debata, aktivnim sodelovanju na kulturnih prireditvah,
ustvarjanje šolske spletne strani, projektne naloge, raziskovalne naloge, avtentične naloge, domače
naloge, eseji in podobno).

V

Oceneje možno pridobiti tudi za naloge, ki so nastale v sklopu medpredmetnega povezovanja. Če dijak
izbere izbirni predmet, ki se povezuje s primarnim predmetom (nadpredmet), se ocena,
pridobi z različnimi oblikami ocenjevanja znanja, vpiše k predmetu, ki se povezuje z njim.

ki

jo dijak

Če je prisotnost manj kot 80 % pri posameznem predmetu ali modulu, lahko učitelj predmeta ali
modula v sodelovanju z aktivom pripravi individualne zadolžitve oziroma načrt ocenjevanja, kako
nadoknaditi vsebinski primanjkljaj. Če te obveznosti ne opravi in ne pridobi ocene, je lahko neocenjen.

Ocene v skladu s Pravilnikomo ocenjevanju znanja praviloma vpisuje in zaključuje učitelj (ali skupina
učiteljev), ki je predmet oziroma programsko enoto poučeval. V primeru odsotnosti učitelja lahko po
predhodnem dogovoru ter z dovoljenjem in s pooblastilom ravnateljice oceno izjemoma zaključi in jo
vpiše v šolsko dokumentacijo drug strokovni delavec.
Mapo učnih dosežkov udeleženca izobraževanja odraslih vodi in hrani udeleženec sam. Mapo hrani
doma, kopija mape pa se hrani v prostorih izobraževanja odraslih.
Mapa učnih dosežkov udeleženca izobraževanja odraslih vsebuje:
dokazila o formalnem in neformalnem izobraževanju,
dokazila o delovnih izkušnjah (usposabljanje, praktično delo ...),
osebni izobraževalni načrt,
—
drugo.
Načini ocenjevanja znanja ter kompetenc so pri izobraževanju na daljavo, prilagojeni mediju, v

katerem izobraževanje poteka.«

2.

Člen

Dopolnitev pravilnika je obravnavna na konferencah učiteljskega zbora dne 31.3.2020 in 2.4.2020.
Sprememba šolskih pravil ocenjevanja znanja na Šolskem centru Slovenske Konjice—Zreče velja od
16.3.2020 dalje.
;

Slovenske Konjice, 2.4.2020

