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Uvodno pojasnilo 

 

Zbor učnega osebja, zbran na seji Zbora učnega osebja v torek, 23. januarja 2018, v               

skladu z zakonskimi določili, ki so predvideni po: 

➢ Z. Odl. 297/94, Z št. 352/1995; 

➢ OPR št. 249 z dne 24. junija 1998; 

➢ OPR št. 275 z dne 8.marca 1999 (člena 3 in 8); 

➢ M.O. št. 49/2000; 

➢ M.O. št. 90/2000; 

➢ M. Odl. št. 42/2007; 

➢ M. odredbe št. 92/2007; 

➢ Z. 169 z dne 30. oktobra 2008; 

➢ M. okrožnice št. 100/2008; 

➢ M. odl. 99/2009, OPR št. 122 z dne 22. junija 2009; 

➢ Z. št. 170 z dne 8.oktobra 2010; 

➢ M. Okr. št. 20/2011; 

➢ M. Okr. št. 94/2011; 

➢ M. Okr. št. 89/2012, priporočila z dne 27/12/2013; 

➢ M. Okr. št. 8/2013; 

➢ Z. št. 107/2015; 

➢ Del. Z. Št. 62/2017, 

 

namerava uskladiti celoten proces preverjanja in ocenjevanja na Večstopenjski šoli pri           

Sv. Jakobu s slovenskim učnim jezikom in osvestiti učence in njihove družine o             

namenu, pravilih in poteku ocenjevanja ter 

sklene, 

da se odobri naslednji pravilnik o preverjanju in ocenjevanju na Večstopenjski šoli            

pri Sv. Jakobu. 
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PROCES OCENJEVANJA NA PRVI STOPNJI ŠOLANJA 

(osnovna in nižja srednja šola) 

 

 

(1)   Uvod 

Vrednotenje/evalvacija znanja oziroma učnih rezultatov zajema preverjanje znanja, ki         

je sistematično, načrtno zbiranje podatkov o tem, kako učenci dosegajo učne cilje in             

ocenjevanje, ko učnim dosežkom dodelimo številčno oz. opisno vrednost – oceno.           

Ocenjevanje ne more biti brez preverjanja, medtem ko lahko preverjamo tudi brez            

ocenjevanja.  

Ocenjevanje je torej del učnega procesa in zato, da bi odpravili njegove negativne             

učinke smo ga tako izpolnili, spremenili in preuredili, da v njem prevladujejo pozitivne             

strani nad negativnimi. Naše oblike preverjanja so usmerjene na proces (reševanje           

problemov in izvajanje tako komunikacijskih kot drugih spretnosti), vsebujejo         

pristnejše, bolj življenjske naloge in spodbujajo učence na kakovostnejše učenje ter           

spodbujajo učenčevo aktivno vlogo. 

Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 uvaja spremembe v način ocenjevanja              

znanja učenk in učencev osnovne šole in srednje šole prve stopnje, v vrednotenje             

pridobljenih kompetenc in v potek zaključnega državnega izpita. 

 

(2)   Cilji in nameni preverjanja in ocenjevanja 

Preverjanje in ocenjevanje je celosten proces, ki upošteva napredek, odnos in           

pripravljenost do dela, sodelovanje, vključevanje, vedenje in rednost obiskovanja. 

Preverjanje in ocenjevanje ima zato več namenov.  

Nameni ocenjevanja: Ocenjevanje ima formativni in vzgojni namen, prispeva k          

izboljšanju učenčevega znanja in učnega uspeha, omogoča spremljanje učenčevih         

dosežkov oz. njegovega učnega in osebnostnega razvoja, skladno s pridobivanjem          

znanja, spretnosti in kompetenc pomembno vpliva na razvoj samoocenjevalnih veščin. 

➢ rezultati preverjanja so povratna informacija tako učencu (katere dele         

snovi v večji ali manjši meri obvladuje, usmerjajo njegovo nadaljnje učenje,           

povedo mu, ali naj nadaljuje tako, kot je delal doslej, ali naj se uči več oziroma                

drugače) kot tudi profesorju (informacija o uspešnosti posameznih učencev pa tudi           
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posameznega razreda, o tem, ali uporablja ustrezne metode, ustrezen tempo          

obravnave, ali učence ustrezno motivira), profesorjem sorodnih predmetov ter         

profesorjem, ki bodo učence dobili v naslednjem šolskem letu (dobijo informacije o            

predznanju učencev, kar jim pomaga oblikovati pouk) in staršem (kako napreduje           

njihov otrok, ali potrebuje pomoč, ali mora spremeniti način učenja); 

➢ sta motivacijsko sredstvo, spodbuda za učenje (ocena da učencem         

informacije o lastnih zmožnostih in je ena od osnov za samopotrjevanje oziroma            

oblikovanje samopodobe); 

➢ imata tudi usmerjevalno funkcijo (sta v pomoč pri šolskem in poklicnem           

usmerjanju učenca, saj povedo, katere so njegove krepke točke); 

➢ ravnatelju, šolskim oblastem in širši javnosti so učni rezultati dokazilo o           

uspešnosti neke šole ali šolskega sistema v celoti; 

➢ dajeta podatke za individualno svetovanje ob raznih problemih; 

➢ pomembna funkcija preverjanja in ocenjevanja je izboljšati kakovost        

učenja in poučevanja. 

Kaj se ocenjuje: Ocenjuje se tako učenčevo znanje kot njegov napredek pri učnem             

procesu. 

Področja ocenjevanja: Ocenjuje se doseženo učenčevo znanje pri posameznih         

predmetih in na področju državljanske vzgoje. 

Kako se ocenjuje: Ocenjuje se s številčno oceno v desetinkah, vsaka ocena na             

lestvici do 10 odgovarja različnemu nivoju doseženega znanja. 

Kdo izvaja postopek ocenjevanja: Na osnovi lastne poklicne avtonomije izvajajo          

ocenjevanje znanja in napredovanja učencev razredni učitelji na osnovni šoli oz.           

razredni svet na srednji šoli prve stopnje. 

Kriteriji in način ocenjevanja: Kriteriji, oblike in način ocenjevanja učnih          

predmetov in vedenja, ki jih določi zbor učnega osebja so objavljeni v triletnem             

šolskem vzgojno-izobraževalnem načrtu. 

Ocenjevanje po predmetih: Številčnim ocenam za vsak predmet odgovarja         

ocenjevalna lestvica z opisnim vrednotenjem znanja, kar omogoča formativno         

spremljanje učenčevega napredka in znanja ter spodbujanje nenehnega izboljšanja.         

Zbor učnega osebja določa tudi splošne kriterije za nepripustitev v naslednji razred ali             
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k zaključnemu državnemu izpitu, v primeru ko ima učenec nižje ocene od 6/10 pri              

enem ali več predmetih. Kriteriji in način ocenjevanja so dosegljivi na šolski spletni             

strani www.dijak.gov.it na podstran ŠOLSKA PONUDBA. 

Ocenjevanje vedenja: Skladno z ugotavljanjem ravni doseganja državljanskih        

kompetenc se tako v osnovni kot v srednji šoli vedenje ocenjuje s sintetično opisno              

oceno; na srednji šoli se ocenjevanje vedenja izvaja na osnovi določil Statuta študentk             

in študentov, Dogovora o vzgojni soodgovornosti in odobrenih šolskih pravilnikov.  

Opisno vrednotenje: Ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja šola starše pisno          

obvesti o učnem uspehu učenk in učencev, ocene za posamezne predmete in vedenje             

v spričevalu dopolnjuje tudi skupno opisno vrednotenje, ki odraža celostno znanje           

glede na zastavljene učne cilje, učenčev napredek in sodelovanje pri učnem procesu. 

Verouk in alternativne dejavnosti: Ocenjevanje verouka in alternativnih dejavnosti         

se na osnovi izkazanega zanimanja in doseženih učnih nivojev ocenjuje s sintetično            

opisno oceno ločeno od ostalih predmetov. 

Transparentnost ocenjevanja in obveščanje: Transparentnost ocenjevanja se       

zagotavlja s seznanjanjem staršev o predpisih in postopkih, ki urejajo ocenjevanje           

znanja ter napredovanje učenca. 

Šola redno seznanja družine glede učnega napredka in vedenja. Učitelji so za osebne             

pogovore na razpolago staršev vsak teden po dogovoru. Prav tako so profesorji            

staršem na razpolago tako za individualne pogovore eno uro tedensko v jutranjih urah             

skozi celo šolsko leto in trikrat letno v popoldanskih urah na roditeljskem sestanku. V              

posebnih primerih lahko posamezni učitelj, profesor, razredničar/ka ali ravnatelj         

povabi starše na razgovor preko pisnega sporočila.  

 

Podporne dejavnosti: Obvezna šola daje poseben poudarek vsem dejavnostim, ki          

na katerikoli način pomagajo učencem, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja,           

da nadoknadijo svoje vrzeli, podkrepijo svojo pripravo in dogradijo ter razvijejo           

osnovne kompetence. V ta namen nudijo učitelji in profesorji učencem podporni pouk            

med rednim poukom, delo v nivojskim skupinah, individualizirano domače delo,          

občasno dodatno popoldansko pripravo na zaključne izpite in ob primernem finančnem           

nakazilu tudi popoldanski podporni pouk. 
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(3)   Vrste  preverjanja - diagnostično, sprotno, končno 

  

V skladu s predvideno zakonodajo opredeljujemo ocenjevanje v tri faze: 

➢ diagnostično ali začetno, ki ga izvajamo na začetku šolskega leta,          

poučevanja neke učne enote ali predmeta in je namenjeno ugotavljanju          

predznanja in ne vpliva na končno oceno, a je osnova za analizo povprečnega             

nivoja predpriprave, načrtovanje celotnega poučevanja in nadaljnjega učenja.        

Diagnostično preverjanje ne obsega le posamezne vsebine, temveč tudi         

spretnosti (računske, jezikovne), kompetence, strategije samostojnega učenja,       

(uporabo učbenika, iskanje virov) in je specifično strukturirano glede na          

predmet in predmetni sklop. 

➢ formativno ali sprotno, ki poteka med samim učnim procesom z namenom,           

da zberemo in dajemo informacije za čim učinkovitejši pouk in učenje. Pri tem             

profesor ugotovi, ali dela določena snov probleme manjšini ali večini učencev. V            

slednjem primeru mora morda spremeniti metode dela oziroma način         

obravnave, če pa imajo težave posamezni učenci, jim lahko ponudi določene           

pripomočke, vire ali dodatno pomoč. Izvajamo ga z ustreznim načinom          

preverjanja, ki ima natančno opredeljene cilje, o njih informiramo učence, ki           

lahko te informacije uporabijo pri svojem učenju. Prepričani smo, da rezultati           

niso nekaj dokončnega, pač pa so del učnega procesa. Pozitivni rezultati           

sprotnega preverjanja se upoštevajo pri končni oceni, negativni pa imajo          

namen, da učenece spodbudijo, da jih popravijo in dokažejo, da so cilje            

dosegli.  S sprotnim preverjanjem torej bistveno dvignemo učinek učenja. 

➢ končno ali sumativno, ki je usmerjeno v ugotavljanje rezultatov zaključnega          

obdobja učenja (konec šolskega leta oz. srednje šole). Rezultati so vključeni v            

spričevalo diplomo oz. potrdilo o opravljenem izpitu. Predstavljajo sintezo         

sprotnega preverjanja in njegov glavni namen je sporočanje dosežkov. 

 

(4)   Oblike in razporeditev preverjanja in ocenjevanja 

➢ ustno preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo spraševanja,        

poročanja, govorni nastopi, ustni del zaključnega izpita, je nujno pri vseh           

predmetih, saj je spretnost ustnega izražanja izredno pomemben cilj. S          

skrbno zastavljenimi vprašanji in podvprašanji lahko preverjamo tudi višje         
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cilje, ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo        

individualizirano povratno informacijo. Z umirjenostjo lahko spodbujamo       

plahe učence, zmanjšamo napetost anksioznih učencev in postopoma        

razvijemo tranzverzalne govorne kompetence; 

➢ pisno preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo šolske naloge, razni          

testi znanja, testi dopolnjevanja, kratki odgovori izbirega/alternativnega       

tipa, naloge urejanja, povezovanja, širša odprta vprašanja ipd.; 

➢ praktično preverjanje in ocenjevanje, v katero sodijo grafične naloge,         

praktične vaje, raziskovalne naloge in druge oblike dela; 

➢ alternativne oblike preverjanja, v katere sodijo samoocenjevanje raznih        

izdelkov po dogovorjenih in obrazloženih kriterijih, reševanje praktičnih        

problemov, ocenjevanje izvajanj, izdelkov, ocenjevanje procesa, kakovosti       

sodelovanja, ocenjevanje referatov, posterjev, miselnih vzorcev, rezultatov       

projektnega ali skupinskega dela, ocenjevanje kakovosti predstavitve pred        

razredom. 

Zato, da ne bi šola preveč obremenjevala učencev, si je zastavila kot maksimalno             

število 2 predvideni preverjanji na dan (ta razporeditev je podrobno razčlenjena v            

kriterijih za vrednotenje posameznih predmetov). V izjemnih primerih se zgornja          

razporeditev lahko prilagaja posameznim učencem. 

Vsako preverjanje predvideva fazo priprave, v kateri opredelimo namen, vsebine,          

specifične cilje in kriterije ocenjevanja. Zadostiti mora minimalnim standardom znanja          

glede na splošen nivo priprave vsakega posameznega razreda, zato da lahko daje            

vsakemu učencu iste formativne in vzgojne možnosti. Sporočanje rezultatov pa          

vsebuje za vsakega učenca informacije o možnostih za izboljšanje in postopno           

odpravljanje šibkih točk, pa tudi konkretno potrditev močnih.  

 

Prepričani smo, da kvaliteten sistem ocenjevanja vodi tudi do kvalitetnega pouka in            

učenja in obratno. Saj ima vendar ocenjevanje spoznavni, čustveni in motivacijski           

vpliv, čeprav način ocenjevanja ne vpliva na vse učence enako, zato se pri končnem              

ocenjevanju upošteva tudi zanimanje, sodelovanje, vztrajnost, marljivost in odnos do          

šolskega ter domačega dela. 

 

 

(5) Domače delo 

Samostojno domače delo in učenje izhajata vedno iz obravnavane in obrazložene           
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snovi s strani profesorja med rednim poukom v šoli. Namen domačega dela je torej              

utrjevanje, zato je količina le tega primerno kvalitativno in kvantitativno opredeljena.           

Profesorji obenem poskrbijo za njihovo razporeditev v tednu tako, da niso učenci            

preobremenjeni in seveda pri tem upoštevajo konkretne sposobnosti vsakega         

posameznika. Pri dodelitvi domačega dela profesorji tudi spoštujejo čas za počitek v            

obdobju letnih šolskih počitnic. 

 

(6)   Primeri specifičnih kriterijev ocenjevanja 

Zakonodajni odlok št. 62 z dne 13. aprila 2017 za učence s posebnimi potrebami,              

specifičnimi učnimi težavami in posebnimi vzgojnimi potrebami ne uvaja bistvenih          

sprememb; deležni so posebnih oblik preverjanja in ocenjevanja, ki izhajajo iz           

individualiziranih oz. prilagojenih učnih načrtov. Po istem principu se določa tudi           

napredovanje v višji razred in pripustitev k zaključnemu izpitu. 

 

A. Učenci s specifičnimi učnimi težavami - SUT (it. DSA) (zakon 170/2010) 

Učenci s potrdilom o specifičnih učnih težavah imajo pravico do kompenzacijskih in            

dispenzacijskih sredstev med rednim poukom in ob vsaki obliki preverjanja. V ta            

namen razredni svet pripravi individualiziran učni načrt, ki omogoča pravico do           

prilagoditve in individualizacije učnih pristopov. Razredni svet upošteva pri         

ocenjevanju vse smernice, ki so sprejete v prilagojenem načrtu in vse zavirajoče            

okoliščine . 

B. Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami (PVP, it. BES)(min. odl. z dne           

27.12.2012, min. okr. št. 8 z dne 6. 3. 2013) 

Učenci s posebnimi vzgojnimi potrebami, ki torej nimajo priznane dokumentacije,          

predvidene po zakonu 170/2010, so lahko na podlagi obstoječe zakonodaje deležni           

individualiziranega didaktičnega načrta, ki ga predlaga razredni svet. Ministrska         

okrožnica 8 z dne 6.3.2013 predvideva tudi možne spremembe splošnih kriterijev           

ocenjevanja, uvajanje kompenzativnih in dispenzativih sredstev, kot navedeno v         

prilagojenem učnem načrtu. 

V to skupino spadajo tudi učenci, ki ne poznajo učnega jezika (tuji državljani in              

učenci, ki izhajajo iz italijanskih družin). Ocenjevanje teh učencev poteka v           

skladu s členom 45 DPR. št. 294 z dne 31. avgusta 1999. Po začetnem preverjanju               
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zbor učnega osebja določi kriterije ocenjevanja v skladu z zakonom, doseganje           

minimalnih standardov znanja in usvajanje minimalnih kompetenc Razredni svet ob          

potrebi vzame v pretres in individualizira program učenca, da mu omogoči čimbolj            

učinkovit učni razvoj. Za učence, ki prihajajo iz tujine in nimajo jezikovnega            

predznanja, razredni svet lahko določi individualizirani program samo za enega ali več            

predmetov. 

C. Učenci s posebnimi potrebami (zakon 104/92) 

Razredni timi in sveti (v sodelovanju z družino in predstavniki zdravstvene ter socialne             

službe) izdelajo Individualizirani vzgojni načrt na osnovi zakona 104/1992 za učence           

z odločbo. Iz Individualiziranega vzgojnega načrta je razvidno, kateri kriteriji          

ocenjevanja so bili sprejeti na podlagi individualiziranih učnih ciljev. Ti morajo izhajati            

iz izhodiščnega stanja učenca/učenke in iz njegovih /njenih potencialov. V programu           

je tudi navedeno, kako so bili učni cilji prilagojeni in katere podporne dejavnosti je              

šola načrtovala za valorizacijo močnih točk učenca in za podkrepitev njegovih šibkih            

področij. VEDENJE se prav tako ocenjuje z ozirom na diagnozo, na izhodiščno stanje in              

osebno napredovanje učenca/dijaka. 

Podrobnejša razčlenitev kriterijev za ocenjevanje učencev/dijakov s posebnimi        

potrebami je zabeležena v Letnem načrtu za inkluzijo. 

 

 

(7) Kriteriji za vpisovanje ocen v elektronski dnevnik in rok vračanja            

popravljenih pisnih nalog 

Učitelji in profesorji vpišejo oceno ustnega in praktičnega preverjanja v elektronski           

dnevnik v teku 72 ur. Šolske naloge in ostala pisna preverjanja popravijo najkasneje v              

roku 14 dni in ob izročitvi in razlagi vpišejo oceno v elektronski dnevnik. 

 

 

(8)   Kriteriji za ocenjevanje vedenja 

Del. zakon št. 62 z dne 13.4.2017 določa, da se vedenje v prvem šolskem ciklusu               

ocenjuje z opisno oznako na osnovi doseženih socialnih in državljanskih kompetenc.           

Na nižji srednji šoli ostanejo veljavna načela, ki so zapisana v DPR št. 249 z dne 24.                 
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junija 1998 “Statut dijakinj in dijakov”, upoštevati pa je treba tudi dogovor o vzgojni              

soodgovornosti in šolski pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev/dijakov. 

Razredni svet dodeli opisno oceno iz vedenja na podlagi sledečih pokazateljev: 

 

➢ spoštovanje drugih in šolske ustanove 

➢ zanimanje in sodelovanje pri šolskih in obšolskih dejavnostih 

➢ delo in upoštevanje navodil 

➢ spoštovanje pravilnika in točnost.  

 

Opisna ocena Razlaga po pokazateljih 

ZGLEDNO 

Aktivno in samoiniciativno sodelovanje ter zanimanje za šolsko 

delo.  
Spoštljiv odnos do sošolcev in šolskega osebja ter zelo dobro 

izoblikovan čut za socializacijo. 
Dosledno spoštovanje hišnega reda.  

PRIMERNO 
V glavnem primerno zanimanje in sodelovanje pri šolskem delu. 
Občasna odstopanja od hišnega reda in motenje pouka.  
V glavnem spoštljiv odnos do sošolcev in šolskega osebja. 

MANJ 

PRIMERNO 

Pomanjkljivo sodelovanje pri šolskem delu.  
Pogosto motenje pouka in oviranje dela v razredu.  
Pogoste kršitve hišnega reda in poškodovanje šolske imovine 

zaradi malomarnosti.  
Neprimeren odnos do sošolcev in šolskega osebja. 

NEPRIMERNO 

Neprimeren ali žaljiv odnos do sošolcev ali šolskega osebja. 
Povsem neprimerno vedenje kljub izrečenim vzgojnim ukrepom, 

katerih cilj je, da učenec osebnostno dozori ter izboljša svoje 

vedenje, odnos do sošolcev, do šolskega osebja in do šolskega 

dela. 
Starši so bili povabljeni na razgovor. 
Disciplinski prekrški, za katere je po veljavni šolski zakonodaji 

predvidena izključitev od pouka za več kot 15 dni (to velja za 

nižjo srednjo šolo). 

 

Pri ocenjevanju sodeluje vse učno osebje, neučno osebje posreduje učnemu osebju           

informacije o obnašanju učencev / dijakov. Opazovanje se izvaja v vseh šolskih            

prostorih a tudi v neposredni bližini šole in pri vseh zunajšolskih dejavnostih. Naj             

navedemo nekaj primerov: 

 

KJE? KAJ SE OPAZUJE? 

V razredu oz. telovadnici 
Upoštevanje učiteljevih navodil 

Odnos do učitelja 
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Upoštevanje šolskih pravil 

Sodelovanje pri skupinskih dejavnostih 

Odnos do sošolcev 

Upravljanje konfliktov 

Učenčevo izražanje  

Odnos do osebne in tuje lastnine 

Odnos do skupne imovine 

Upoštevanje pravil fair-playa 

Dejavnosti izven šole 

(športni dan, gledališče, 

ekskurzije, izleti, šola v 

naravi.....) 

Upoštevanje učiteljevih navodil 

Upoštevanje hišnega reda in pravil obiskane 

ustanove 

Učenčevo vedenje v posameznih ustanovah 

Izpolnjevanje danih nalog v okviru dejavnosti, 

organiziranih izven šole 

Učenčevo izražanje 

Odnos do učitelja, zunanjih sodelavcev in sošolcev 

Odnos do skupne in tuje lastnine 

Na hodniku 

Upoštevanje šolskih pravil 

Pozdravljanje in odzdravljanje šolskega osebja in 

sovrstnikov 

Odnos do sošolcev 

Upravljanje konfliktov 

Izražanje  

Odnos do osebne in tuje lastnine 

Odnos do skupne imovine 

Na igrišču 

Upoštevanje  šolskih pravil 

Odnos do sošolcev 

Upravljanje konfliktov 

Izražanje  

Odnos do osebne in tuje lastnine 

Odnos do skupne imovine 

Upoštevanje pravil fair-playa 

Pri malici in kosilu 

Odnos do hrane 

Upoštevanje  šolskih pravil 

Odnos do sošolcev in šolskega osebja 

Izražanje  

Odnos do skupne imovine 

V jutranjem varstvu 

Upoštevanje pravil 

Upoštevanje navodil 

Odnos do sošolcev in šolskih sodelavcev 

Pred šolo 

Odnos do sošolcev 

Učenčevo izražanje  

Odnos do osebne in tuje lastnine 

Odnos do javne imovine 

 

 

(9)   Kriteriji za potrditev veljavnosti šolskega leta na nižji srednji šoli 
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Prisotnost pri pouku: Prisotnost pri pouku je obvezna, zahteva pa se vsaj tri             

četrtine prisotnosti letnega šolskega urnika, točno število zahtevanih ur prisotnosti pri           

pouku mora šola sporočiti družinam na začetku šolskega leta. 

Dopuščena odstopanja od obveznih prisotnosti: V utemeljenih in dokumentiranih         

primerih lahko zbor učnega osebja sprejme sklep o možnem odstopanju od obvezne            

prisotnosti, razredi svet mora v tovrstnih primerih vsekakor razpolagati z zadostnimi           

elementi za ocenjevanje učencev. 

V 5. čl Del. z. št. 62 z leta 2017 mora učenec obiskovati vsaj tri četrtine učnih ur, ki                   

jih za nižjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom določa ministrstvo in sicer: 

● letno število ur je 1122 (34 ur tedensko X 33 tednov) 

● minimalno število ur prisotnosti je 842 

● maksimalno število odsotnosti ne sme presegati 280 ur. 

Šola lahko v izjemnih slučajih in ob predložitvi specifične dokumentacije potrdi           

veljavnost šolskega leta tudi v primeru, da učenec presega maksimalno število ur            

odsotnosti. Zbor učnega osebja poveri pristojnost razrednemu svetu, da v prisotnosti           

zadostnega števila elementov oceni učenca in vzame v poštev vse zavirajoče           

okoliščine: 

➢ odsotnosti zaradi hujših patologij 

➢ odsotnosti zaradi hudih družinskih razlogov in okoliščin 

➢ sodelovanje na izpitih, natečajih ali tekmovanjih 

➢ pripadnost verskim skupnostim, ki upoštevajo soboto kot dan počitka po zakonu           

516/1988 in zakonu 101/1989 

V primeru, da učenec ne zadošča vsem zgoraj navedenim pogojem, minimalnemu           

številu ur in utemeljenim okoliščinam, se po sklepu razrednega sveta ne pripusti k             

zaključnemu ocenjevanju oz. zaključnemu državnemu izpitu. 

 

(10)   Kriteriji za pripustitev v višji razred in k državnemu izpitu 

● Napredovanje učencev na osnovni šoli 
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Napredovanje v višji razred: Učenci v osnovni šoli praviloma napredujejo v           

naslednji razred tudi v primeru delno doseženih učnih nivojev ali ko je postopek             

pridobivanja le-teh še v teku. 

Povprečje ocen ni merilo za končno oceno. 

Pomanjkljivosti v znanju: Skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v znanju mora          

šola ob zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja pravočasno in ustrezno obveščati          

družine, ko učenci le delno dosegajo zastavljene nivoje znanja ali si jih komaj             

pridobivajo; na osnovi lastne organizacijske in didaktične avtonomije mora šola v           

tovrstnih primerih tudi načrtovati ustrezne posege za izboljšanje učnih dosežkov. 

Ponavljanje razreda: Izključno v izjemnih in utemeljenih primerih in če za to            

obstajajo dokazani ter tehtni razlogi, lahko razredni učitelji na osnovi kriterijev, ki jih             

določi zbor učnega osebja, sprejmejo sklep o nepripustitvi učenca v višji razred.            

Tovrstni sklep mora biti sprejet soglasno. 

● Napredovanje učencev na nižji srednji šoli 

Napredovanje v naslednji razred: Na srednji šoli so lahko učenci pripuščeni v            

naslednji razred tudi v primeru delno doseženih ali nedoseženih nivojev znanja pri            

enem ali več predmetih. 

Povprečje ocen ni merilo za končno oceno. 

Pomanjkljivosti v znanju: Skladno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi v znanju, mora          

šola ob zaključku vsakega ocenjavalnega obdobja pravočasno in ustrezno obveščati          

družine, ko učenci le delno dosegajo zastavljene nivoje znanja ali si jih komaj             

pridobivajo; na osnovi lastne organizacijske in didaktične avtonomije mora v tovrstnih           

primerih šola tudi načrtovati ustrezne posege za izboljšanje učnih dosežkov. 

Ponavljanje razreda: Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu pouka v             

šolskem letu pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov. V primeru, da pri enem ali več              

predmetih ne dosežejo zastavljenih nivojev znanja ali jih dosežejo le delno (< 6/10),             

lahko razredni svet, ki mu predseduje šolski ravnatelj ali njegov namestnik, na osnovi             

utemeljenih razlogov oz. kriterijev, ki jih je določil zbor učnega osebja, sprejme sklep             

o nepripustitvi učenca v naslednji razred oz. k zaključnemu izpitu. 

● Pripustitev k zaključnemu izpitu na nižji srednji šoli 
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Nacionalno preverjanje znanja INVALSI: Opravljeno nacionalno preverjanje       

znanja predstavlja pogoj za pripustitev k zaključnemu izpitu: preizkusi znanja, iz           

slovenščine, matematike in angleščine se v tretjem razredu srednje šole izvedejo pred            

zaključkom šolskega leta, najkasneje v mesecu aprilu. Po opravljenih preizkusih          

prejmejo učenke in učenci ob zaključku šolskega leta potrdilo o doseženih rezultatih. 

Zaključni izpit - vstopna ocena: Učenci tretjega razreda srednje šole so pripuščeni            

k zaključnemu državnemu izpitu s številčno oceno v desetinkah, ki jim je dodeljena na              

osnovi celotnega, triletnega šolskega uspeha v srednji šoli. V primeru, da pri enem ali              

več predmetih ne dosežejo zastavljenih nivojev znanja ali jih dosežejo le delno, jih             

lahko razredni svet pripusti k zaključnemu izpitu tudi z negativno oceno, nižjo od             

6/10. 

Izpitne preizkušnje: Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela; pisni del zajema             

naloge iz slovenščine, italijanščine, matematike in tujih jezikov, ustni pa          

medpredmetni razgovor; pri ustnem delu izpita se učenčevo znanje vrednoti skladno s            

končnim učenčevim učnim profilom, opredeljenim v nacionalnih smernicah, s         

posebnim poudarkom na ustreznosti jezikovnega izražanja, argumentacije,       

razumevanja in povezovanja konceptov, reflektivnega in kritičnega razmišljanja ter         

stopnje razvoja državljanskih kompetenc in sporazumevanja v tujih jezikih. Na šolah z            

glasbeno smerjo se preverja tudi praktično znanje igranja inštrumenta. 

Zaključna ocena: Končna ocena je praviloma srednja vrednost vseh pridobljenih          

ocen oz. vstopne ocene, pisnih nalog in ustnega dela izpita, dodeljuje se jo s številčno               

oceno v desetinkah, pri tem se ocena zaokroži navzgor, če je prvo decimalno mesto 5               

ali več. Izpit je uspešno opravljen, če ga kandidat izdela z oceno najmanj 6/10. 

- Kriteriji, da se učenca ne prepusti v višji razred 

(11) Vrednotenje kompetenc 

Ob zaključku osnovne šole in nižje srednje šole prve stopnje prejmejo učenke in             

učenci potrdilo o pridobljenih kompetencah, vrednotenje le-teh je v pristojnosti          

razrednih učiteljev in razrednih svetov na zaključnih ocenjevalnih sejah. 

Potrdilu o kompetencah je priloženo tudi potrdilo o rezultatih nacionalnega preverjanja           

znanja INVALSI 
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(12) Kriteriji za vrednotenje posameznih učnih predmetov 

Sledijo podrobno razčlenjeni kriteriji ocenjevanja specifičnih opisnikov za vsak         

posamezni učni predmet. 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti za tuji jezik: 

angleščina* 
nemščina** 

 

 Pisno Ustno 
ocena razumevanje sporočanje razumevanje sporočanje in 

sporazumevanje 
10 popolno, natančno, 

poglobljeno, namensko 

in osebno 
sporoča brez vsakršnih 

slovničnih napak, besedišče 

je posebno bogato in izbrano 
prepozna vsak sporočevalni 

namen govorca in/ali 

sogovornika, razume vse 

izraze za zadostitev 

konkretnih potreb v različnih 

jezikovnih kontekstih 

 v vsakem besedilu in 

posameznem stavku 

se izraža ustrezno, 

bogato in pravilno 

9 popolno, natančno, 

poglobljeno 
sporoča brez hujših slovničnih 

napak, le rahle netočnosti pri 

izbiri besedišča 
prepozna vse informacije v 

znanih in posledično tudi v 

neznanih situacijah 
primerno prilagaja 

svoje dovolj bogato 

sporočanje vsakemu 

sporočevalnemu 

namenu  
8 popolno in natančno sporoča precej točno brez 

hujših napak, besedišče je 

dovolj bogato 
prepozna informacije v 

znanih in manj znanih 

situacijah 
točno sporoča 

informacije brez hujših 

napak 
7 površinsko a v 

glavnem primerno 
sporoča z napakami, ki pa ne 

ovirajo sporočevalega 

namena, besedišče je 

primerno 

prepozna glavne  informacije 

v znanih in delno v neznanih 

situacijah 
sporoča informacije z 

nekaj napakami 

6 splošno in osnovno sporoča s številnimi 

napakami, ki pa ne ovirajo 

sporočevalnega namena, 

besedišče je osnovno 

prepozna osnovne 

informacije v znanih 

situacijah 
osnovno sporoča 

informacije z napakami 

za enostavne 

sporočevalne namene 
5 okrnjeno in pogosto 

nerazumljivo 
sporoča s številnimi in hujšimi 

napakami, ki ovirajo 

sporočevalni namen, 

besedišče je skromno 

le delno prepozna 

informacije samo v znanih 

situacijah 
sporoča netočno z 

napakami 

4 okrnjeno in vedno 

nerazumljivo ali ga 

sploh ni 
neorganizirano sporoča s 

številnimi, pogostimi in 

hudimi napakami, ki 

onemogočajo sporočevalni 

namen, besedišče je zelo 

skromno 

ne prepozna informacij niti v 

znanih situacijah 
ne zadosti osnovnim 

sporočevalnim 

namenom, ker ne 

oblikuje 

polnopomenskih 

stavkov 
3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora  

ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega 

zbora  
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu učnega 

zbora  
ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora  
*  CEFR - A2  (ob koncu 3. razareda)   **  CEFR - A1  (ob koncu 3. razareda)  
 

  

 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

  

 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju∗ 
oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju∗ 
šolske naloge 3 izpraševanja 1 
pisne kontrolne naloge ali 

testi objektivnega tipa 
1 pogovori ali izmenjave mnenj ali 

govorne vaje 
1 

individualne in skupinske naloge ko/če je 

predvideno 
poročanje o projektnem delu 1 na leto 

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: gibalna vzgoja 

 

ocena telo in njegov odnos s 

prostorom in časom 
govorica telesa kot sredstvo 

komunikativnega in 

ekspresivnega izražanja 
igra, šport, pravila in fair play 

10 Nalogo izvede samostojno in 

tekoče, napak ni. 
Izvede izbrano nalogo tekoče in 

zanesljivo brez tehničnih napak. 
V igri povezuje tehnične 

elemente in jih uporablja v 

taktičnih rešitvah. Dobro pozna 

pravila individualnih in 

moštvenih športnih panog. 

Sposoben je samostojnega 

sojenja. Igralne situacije 

zaključuje učinkovito. 
9 Nalogo izvede samostojno in 

tekoče, napak skoraj ni. 
Izbrano nalogo izvede tekoče, 

vendar z manjšo tehnično napako v 

posameznem delu gibanja. 
V igri povezuje tehnične 

elemente z manjšimi napakami 

in jih uporablja v taktičnih 

rešitvah. Dobro pozna pravila 

individualnih in moštvenih 

športnih panog.  Igralne situacije 

zaključuje zanesljivo. 
8 Nalogo izvede samostojno, a z 

manjšimi napakami. 
Izbrano nalogo izvede tekoče, 

vendar manj zanesljivo in z 

manjšimi tehničnimi napakami v 

več delih gibanja. 

V igri povezuje tehnične 

elemente z večjimi napakami in 

jih delno uporablja v taktičnih 

rešitvah. Pozna pravila 

individualnih in kolektivnih 

športnih panog. Pri 

zaključevanju igralnih situacij je 

delno uspešen. 
7 Nalogo izvede samostojno, vendar 

izvedba ni tekoča in zanesljiva, 

pojavljajo se večje napake. 
Izbrano nalogo izvede manj 

zanesljivo in z več manjšimi 

tehničnimi napakami. 
V igri povezuje tehnične 

elemente s številnimi večjimi 

napakami in jih delno uporablja 

v taktičnih rešitvah. Pozna 

enostavnejša pravila športnih 

panog. Pri zaključevanju igralnig 

situacij je manj uspešen. 
6 Nalogo izvede s pomočjo, 

nezanesljivo in z večjimi napakami. 
Zahtevnejše izbrane naloge opravi 

samo z aktivnim varovanjem in s 

prilagojenimi pogoji. 
Slabo obvladuje teoretična in 

praktična znanja.Pozna le 

nekatera enostavnejša pravila 

športnih panog. Redko spremlja 

svoj napredek in ga zna 

vrednotiti samo s pomočjo.  
5 Naloge ne izvede  Ne opravi minimalnih zahtev 

izbrane naloge. 
Ne obvladuje teoretična in 

praktična znanja in ne more 

samostojno opraviti 

enostavnejših nalog. Ne dosega 

temeljnih športnih dosežkov. 
4 Naloge ne izvede in se upira. Naloge ne izvede in se upira Ne dela; ne spoštuje pravila 

športnega obnašanja (fair play). 

Postavlja sebe in ostale v 

nevarnost. 

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
 

ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora 
ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora 

 
  

  

  

Oblike preverjanja in njihova razporeditev  
20 

 



 
oblike 

preverjanja 
razporeditev 

v polletju∗ 
opazovanje razporeditev 

v polletju∗ 
Standardni testi 

za:moč, hitrost, 

vzdržljivost, gibljivost, 

ravnotežje 

Z objektivnimi meritvami: na 

koncu določenega testa (ne  več 

kot 2 testa na mesec) 
● Prizadevnost 

● aktivnost 

● sodelovanje z 

drugimi 

● spoštovanje 

nasprotnika 

● odnos do športa in 

športne opreme 

● tehnika pri atletskih 

panogah in športnih 

igrah 

● šola v naravi 

● tekmovanja v 

okviru šolskih ekip 

● različnost 
 

Z opazovanjem: stalno in 

sistematično 

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: glasbena        

vzgoja 

 

 

ocena Opisniki Tematski sklopi Kompetence Učni cilji 
10 Odlično prepozna in 

uporablja glasbeno 

notacijo 
Razumevanje in uporaba 

specifičnih sporočil 
Učenec uporablja različne 

vrste glasbenega zapisovanja 

pri branju, analizi in izvajanju 

glasbe 

Prepoznati in uporabljati 

glasbeno notacijo 

9 Odlično pozna 

glasbeno notacijo 
8 Dobro pozna gl. 

notacijo 
7 Pri poznavanju gl. 

notacije dela 

manjše napake 
6 Pozna bistvene 

značilnosti 

gl.notacije 
5 Gl. notacijo pozna 

samo delno 
4 Gl.notacije ne 

pozna 
3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora 

 
 
 
ocena Opisniki Tematski sklopi Kompetence Učni cilji 
10 izvaja samostojno 

in osebno 

enoglasne in 

večglasne melodije 

Vokalno izvajanje in 

uporaba instrumentov 
učenec  z izvajanjem in 

interpretacijo instrumentalnih 

in vokalnih skladb različnih 

zvrsti, kultur in obdobji 

aktivno sodeluje pri realizaciji 

glasbenih izkustev ; 

Izvajati vokalne ali 

instrumentalne skladbe 

različnih stilov in zvrsti; 

 

Oblikovanje in improvizacija 

različnih ritmičnih vzorcev z 

uporabo preprostih ali 

kompleksnih 

ritmično-melodičnih shem. 
 

9 izvaja intonančno in 

ritmično točno 

enoglasne in 

večglasne melodije 
8 izvaja intonančno 

točno le enoglasne 

melodije 
7 izvaja enoglasne 

melodije 

zadovoljivo 
6 izvaja enoglasne 

melodije samo 

vodeno s strani 

profesorja 
5 izvaja nezadostno 

in napačno 

enoglasne melodije 
4 ne izvaja niti 
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vodeno 
3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora 

 
 
 
ocena Opisniki Tematski sklopi Kompetence  Učni cilji 
10 Zelo pozorno 

posluša in 

popolnoma razume 

smisel sporočila 

Zmožnost poslušanja in 

razumevanja zvočnih 

pojavov in glasbenih 

sporočil. 

učenec  prepozna in  razume 

dogodke, glasbena dela ter 

pozna njihov pomen; 

zna dopolniti z drugim 

znanjem lastne glasbene 

izkušnje. 

Prepoznati in razvrščati 

najvažnejše elemente 

glasbene govorice; 

Razvrščati glasbena dela 

glede na stil in zvrst ter 

poznati glasbo v določenem 

zgodovinskem obdobju. 

 

 

 

 

Valorizacija lastnih 

izkušenj, prehojene poti in 

danih priložnosti. 

9 Pozorno posluša in 

razume smisel 

sporočila 
8 Posluša in razume 

slisel sporočila 
7 Zadovoljivo posluša 

in prepozna 

predstavljeno 

sporočilo 
6 Pasivno posluša in 

prepozna sporočilo 
5 Izredno pasivno 

posluša in ne 

razume sporočila 
4 Ne posluša in se 

upira vsakršni 

dejavnosti 
3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora 

 
 

 

 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju* 
pisne kontrolne naloge 1  izpraševanja sproti in/ali ob 

zaključku vsake 

enote 
praktične vaje 1 poročanje o projektnem delu ko/če je 

predvideno 
∗  minimalno število 
 

 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: matematika 
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ocena Poznavanje vsebin Nastava, izpeljava in 

računanje 

 

 

 

 

Uporaba pravil, formul 

in postopkov 
Razumevanje in raba 

strokovnega izrazja ter 

grafično izvajanje 

10 Popolno in poglobljeno 

pozna vsebine 
Nastavitev in izpeljava vaj 

sta natančni in računanje 

je brez napak 
Postopki so natančni, 

uporaba pravil in formul 

sta dosledni  
Popolno obvladanje 

strokovne terminologije in 

povsem natančno grafično 

izvajanje 

9 Zanesljivo pozna 

vsebine 
Nastavitev in izpeljava vaj 

sta pravilni in računanje je 

brez napak 
Postopki so natančni, 

uporaba pravil in formul 

sta zanesljivi 
Skoraj popolno obvladanje 

strokovne terminologije in 

natančno grafično izvajanje 
8 Ustrezno pozna vsebine Nastavitev in izpeljava vaj 

sta skoraj pravilni in 

računanje je brez napak 
Postopki so natančni, 

uporaba pravil in formul 

sta ustrezni 
Ustrezno obvladanje 

strokovne terminologije in 

primerno grafično izvajanje 
7 V glavnem primerno 

pozna vsebine 
Nastavitev in izpeljava vaj 

sta v glavnem primerni in 

računanje je skoraj brez 

napak 

Postopki so pravilni, 

uporaba pravil in formul 

sta primerni 
V glavnem primerno 

obvladanje strokovne 

terminologije in primerno 

grafično izvajanje 
6 Osnovno pozna vsebine Nastavitev in izpeljava vaj 

sta v glavnem primerni in 

v računanju se pojavijo 

nekatere napake 

Postopki so v glavnem 

pravilni. Uporaba pravil in 

formul je negotova  
Skoraj vedno primerno 

obvladanje strokovne 

terminologije in osnovno 

grafično izvajanje 
5 Neustrezno pozna 

vsebine 
Nastavitev in izpeljava vaj 

sta neustrezni in v 

računanju se pojavijo 

napake 

Postopki so neustrezni. 

Uporaba pravil in formul 

je negotova 
Neustrezno obvladanje 

strokovne terminologije in 

nenatančno in/ali 

nepravilno grafično 

izvajanje 
4 * 
 

Pomanjkljivo pozna 

vsebine  
Nastavitev in izpeljava vaj 

sta napačni ali manjkajoči 

in v računanju so napake 
Postopki so popolnoma 

neustrezni. Uporaba pravil 

in formul je pomanjkljiva 
Povsem neustrezno 

obvladanje strokovne 

terminologije in nepravilno 

ali manjkajoče grafično 

izvajanje 
3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora 

ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 

 

 * Za osnovno šolo ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora. 

 
 
 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 
 
 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
pisno preverjanje 2 spraševanje ko/če je 

predvideno 
∗  minimalno število 

 
 

 

Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: naravoslovje 
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ocena Poznavanje vsebin Opazovanje  pojavov 

tudi s pomočjo raznih 

pripomočkov 
Postavljanje hipotez, 

sklepanje in 

ugotavljanje  
Razumevanje in raba 

strokovnega izrazja  

10 Popolno in poglobljeno 

pozna vsebine 
Opazovanje pojavov je 

dosledno in natančno  
Samostojno postavljanje 

hipotez in povsem 

pravilno sklepanje in 

ugotavljanje 

Popolno obvladanje 

strokovne terminologije 

9 Zanesljivo pozna vsebine Opazovanje pojavov je 

natančno 
Samostojno postavljanje 

hipotez in pravilno 

sklepanje in ugotavljanje 
Skoraj popolno 

obvladanje strokovne 

terminologije 
8 Ustrezno pozna vsebine Opazovanje pojavov je 

zanesljivo 
Ustrezno postavljanje 

hipotez in pravilno 

sklepanje in ugotavljanje 
Ustrezno obvladanje 

strokovne terminologije 

7 V glavnem primerno 

pozna vsebine 
Opazovanje pojavov je v 

glavnem zanesljivo 
Preprosto postavljanje 

hipotez in pravilno 

sklepanje in ugotavljanje 
V glavnem primerno 

obvladanje strokovne 

terminologije 
6 Osnovno pozna vsebine Opazovanje pojavov je 

primerno 
Preprosto postavljanje 

hipotez in v glavnem 

pravilno sklepanje in 

ugotavljanje 

Skoraj vedno primerno 

obvladanje strokovne 

terminologije 

5 Neustrezno pozna vsebine Opazovanje pojavov je 

večkrat neprimerno 
Pomanjkljivo postavljanje 

hipotez in v glavnem 

neustrezno sklepanje in 

ugotavljanje 

Neustrezno obvladanje 

strokovne terminologije 

4* Pomanjkljivo pozna 

vsebine 
Opazovanje pojavov je 

popolnoma neustrezno 
Povsem pomanjkljivo 

postavljanje hipotez in 

popolnoma neustrezno 

sklepanje in ugotavljanje 

Povsem neustrezno 

obvladanje strokovne 

terminologije 

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora 
 
 * Za osnovno šolo ocenjevanje ni predvideno po soglasnem sklepu učnega zbora. 

 
 
 
 
 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju* 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 

test 2 spraševanje 1 
raziskovanje in poročanje ko/če je 

predvideno 
  

 *  minimalno število 
 

 
 
Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: 

slovenščina in italijanščina 
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 razumevanje sporočanje 

ocena ustnih besedil pisnih besedil ustno  pisno 
 

10 
zavestna zbranost 

ob poslušanju, 

podrobno 

razumevanje 

navodil, globalno in 

analitično 

razumevanje 

predpisanih besedil 

izrazno branje, podrobno 

razumevanje navodil, 

globalno in 

analitično razumevanje 

umetnostnih in 

neumetnostnih besedil 

jezikovno ustrezno, jasno, 

in izrazno bogato podajanje 

misli ter vsebine 

prebranega ali slišanega 

besedila 

pravopisno, oblikoslovno, 

skladenjsko pravilno, 

izrazno bogato in ustrezno 

glede na besedilno vrsto, 

vsebina izdelka odgovarja 

naslovu in je primerno 

izpeljana  

 

9 
zbranost ob 

poslušanju, skoraj 

podrobno 

razumevanje 

navodil, 

analitično 

razumevanje 

predpisanih besedil  

smiselno in tekoče branje, 

jasno in hitro razumevanje 

navodil, 

analitično razumevanje 

predpisanih besedil. 

izraža se tekoče in 

primerno, jasno podaja 

svoje misli in vsebine 

prebranega in slišanega 

besedila 

izraža se pravopisno, 

oblikoslovno, skladenjsko 

pravilno, jezikovno ustrezno 

z bogatim 

besediščem, vsebina izdelka 

je primerno izpeljana 

 

8 
daljša pozornost ob 

poslušanju, celostno 

razumevanje 

navodil,  

globalno 

razumevanje 

besedila je ustrezno, 

analitično 

razumevanje je 

nekoliko manj 

ustrezno 

tekoče in smiselno branje, 

celostno razumevanje 

navodil, 

globalno in nekoliko manj 

podrobno analitično 

razumevanje 

besedil 

jezikovno ustrezno, jasno 

podajanje misli ter vsebine 

prebranega ali 

slišanega besedila 

pravopisno pravilno, 

jezikovno primerno, jasno 

in vsebinsko 

ustrezno pisno sporočanje 

 

7 
dovolj ustrezna 

pozornost ob 

poslušanju, celostno 

razumevanje navodil 

z nekaterimi 

negotovostmi, 

globalno in analitično 

razumevanje besedil 

je nekoliko 

pomanjkljivo 

tekoče in v glavnem 

smiselno branje, celostno 

razumevanje navodil  z 

nekaterimi negotovostmi, 

globalno in analitično 

razumevanje besedil je 

nekoliko pomanjkljivo 

(sta pomanjkljivi?) 

jasno podajanje misli ter 

vsebine prebranega ali 

slišanega besedila 
jezikovno primerno, 

vsebinsko dovolj jasno, z 

nekaj napakami  

 

6 
 

kratka pozornost ob 

poslušanju, težave 

pri razumevanju 

navodil, 

globalno 

razumevanje je še 

ustrezno 

tekoče branje, težave pri 

razumevanju navodil, 

globalno  

razumevanje besedil je še 

ustrezno 

jezikovno manj razvito 

podajanje misli ter vsebine 

prebranega ali 

slišanega besedila 

jezikovno dovolj razvito, 

vsebinsko še primerno; v 

izdelku so napake 

 

5 

 

 

kratkotrajna 

pozornost ob 

poslušanju, napačno 

razumevanje 

navodil, negotovosti 

v globalnem 

razumevanju besedil 

netekoče branje, napačno 

razumevanje navodil, 

negotovosti 

v globalnem razumevanju 

besedil 

jezikovno neustrezno in 

nejasno podajanje misli ter 

vsebine 

prebranega ali slišanega 

besedila 

jezikovno manj razvito, 

mestoma nejasno z več 

napakami pisno 

sporočanje 

 

4 
učenec/ka  ni 

pozoren/a ob 

poslušanju, ne 

razume navodil, ne 

razume osnovnega 

sporočila besedila 

zatikajoče počasno branje, 

ne razume navodil, ne 

razume osnovnega 

sporočila besedila  

jezikovno neustrezno, ne 

zna podati misli ter vsebine 

prebranega ali slišanega 

besedila 

izražanje preprosto, 

netočno, z več napakami, 

vsebina je neustrezna 

3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora  

ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
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ocena poznavanje jezikovnih zakonitosti poznavanje vsebin 
10 Dosledna raba pravopisnih pravil, poznanje vseh 

besednih vrst in gotova raba oblikoslovnih pravil, 

poznanje in ugotavljanje 

značilnosti vseh stavčnih členov in večstavčne 

povedi 

poznanje vsebine, namembnosti in značilnosti 

(jezikovne in oblikovne) besedil in razpoznavanje 

njihovega kulturnega, zgodovinskega in socialnega 

okvira 

9 dosledna raba pravopisnih pravil, poznanje vseh 

besednih vrst in 

dosledna raba oblikoslovnih pravil, poznanje in 

hitro ugotavljanje vseh stavčnih členov in 

večstavčne povedi 

poznanje vsebine, sporočila, glavnih značilnosti 

besedila, primerno pozna njegov kulturni 

zgodovinski socialni okvir 

8 doslednaraba pravospisnih pravil, poznanje vseh 

besednih vrst in 

delno  nedosledna raba oblikoslovnih pravil, 

poznanje in ugotavljanje bistvenih značilnosti vseh 

stavčnih členov in večstavčne povedi  
 

poznanje vsebine, namembnosti in značilnosti 

(jezikovne in oblikovne) besedila in njegovo 

časovno uokvirjanje 
 

7 pravilna raba pravopisnih pravil, površno poznanje 

vseh besednih vrst in negotovosti v rabi 

oblikoslovnih pravil, poznanje vseh stavčnih 

členov in večstavčne povedi 

poznanje vsebine, namembnosti in glavnih 

značilnosti 

besedila in njegovo časovno uokvirjanje 
 

6 v glavnem pravilna raba pravopisnih pravil, 

prepoznavanje vseh 

besednih vrst in šibko poznanje in raba 

oblikoslovnih pravil, prepoznavanje vseh v rabi 

pogostejših stavčnih členov in 

                    večstavčne povedi 

poznanje vsebine besedila in njegovo časovno 

uokvirjanje 

5 nedosledna raba pravopisnih pravil, 

neprepoznavanje besednih vrst      in nepravilna 

raba oblikoslovnih pravil,  neprepoznavanje 

stavčnih členov in večstavčne povedi 

površno poznanje vsebine besedila 

4 ne zna rabiti pravopisnih pravil, ne prepozna 

besednih vrst in niti 

stavčnih členov in niti večstavčne povedi 
ne pozna ali kaže velike vrzeli v poznavanju  učnih 

vsebin 
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Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
šolske naloge 2 ustno preverjanje 

(spraševanje,pogovor) 
1 

izdelovanje plakatov ko/če je 

predvideno 
govorni nastop ko/če je 

predvideno 
referat ko/če je 

predvideno   

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: tehnologija 

 

 

 

ocena Opisniki Tematika Kompetence Učni cilj 
10 Zna opisati pojave s 

samostojnim in 

poglobljenim 

opazovanjem s tem, da 

pridobi popolno znanje 

Videti, opazovati, 

izkušnje 
Učenec pozna 

tehnološke značilnosti 

in proizvodnjo 

materialov s katerimi 

se sooča vsak dan. 

Uporablja tehnično 

opremo pri enostavni 

geometrični 

predstavitvi.  

9 Zna opisati pojave s 

samostojnim in 

poglobljenim 

opazovanjem s tem, da 

pridobi še kar popolno 

znanje 

 Pozna principe sistema 

pri spreminjanju ali 

proizvodnji sredstev. 
Izmeri in nariše 

preproste in sestavljene 

like in telesa  

8 Dobro opazuje in opiše 

pojave s tem, da pridobi v 

glavnem popolno znanje 
 Pozna predmete, 

naprave, stroje pri 

vsakdanji uporabi in 

jih zna opisati in ločiti 

na podlagi oblike, 

strukture in materiala. 

 

7 Opiše pojave s korektnim 

opazovanjem s tem, da 

pozna pojme in koncepte. 
   

6 Analizira in obrazloži 

enostavne mehanične 

postopke pri osnovnem 

opazovanju 

   

5 Delno pozna pojme 

mehaničnih postopkov in 

tehnološke realnosti 
   

4 Pomankljivo znanje 

pojmov mehaničnih 

postopkov in tehnološke 

realnosti 

   

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
   

 
 
 

ocena Opisniki Tematika Kompetence Učni cilj 
10 Tehnična risba je pravilno 

izvedena; samostojno, 

natančno in pravilno 

uporablja opremo pri 

tehničnem risanju.  

Predvidevati, 

predstavljati, načrtovati 
Učenec ustvarja 

grafične predstavitve 

likov s pomočjo 

elementov tehničnega 

risanja. 

Načrtuje različne faze 

pri tehničnem risanju 

predmetov.  

9 Tehnična risba je pravilno 

izvedena;  samostojno, še 

kar natančno in pravilno 

uporablja opremo pri 

tehničnem risanju. 

 Načrtuje in izvede 

grafične predstavitve 

predmetov z uporabo 

tehničnih pravil v 

povezavi z 

ortogonalnimi, 

aksonometričnimi in 

projekcijami v 

perspektivi . 

Pretehta posledice pri 

izbiri različnih vrst 

proizvodnje energije.  

8 Tehnična risba je pravilno 

izvedena ter pravilno 

uporablja opremo pri 
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tehničnem risanju. 
7 Tehnična risba je pravilno 

izvedena ter v glavnem 

pravilno uporablja opremo 

pri tehničnem risanju. 

   

6 Tehnična risba je v 

glavnih obrisih pravilno 

izvedena ter zadostno 

pravilno uporablja opremo 

pri tehničnem risanju 

   

5 Tehnična risba je v 

glavnih obrisih negotovo 

izvedena ter v glavnem 

nepravilno uporablja 

opremo pri tehničnem 

risanju 

   

4 Težave pri izvedbi risbe 

ter nepravilno uporablja 

opremo pri tehničnem 

risanju. 

   

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
   

 
 
 

ocena Opisniki Tematika Kompetence Učni cilj 
10 Pozna in uporablja 

različne vrst tehnik na 

samostojen, natančen, 

gotov in zavestno obvlada 

tehnično izražanje. 

Udeležiti se, spreminjati 

in proizvajati. 
Učenec pozna in 

uporablja predmete in 

materiale iz vsakdanje 

rabe; zna jih razvrstiti 

in opisati na podlagi 

oblike, strukture in 

lastnosti. 

Spoznavanje oblike, 

strukture, lastnosti, 

uporabi in proizvodnji 

naravnega materiala. 

9 Pozna in uporablja 

različne vrst tehnik na 

samostojen in gotov 

način; zavestno obvlada 

tehnično izražanje. 

 Pozna glavne principe 

procesov 

preoblikovanja virov 

ter proizvodnje izdelka 

in prepozna različne 

vrste oblik in virov 

energije. 

Spoznavanje oblike, 

strukture, lastnosti, 

uporaei in proizvodnje 

umetnega materiala. 

8 Pozna in uporablja 

različne vrste tehnik na 

gotov način in obvlada 

tehnično izražanje. 

 Razume probleme 

povezane s 

proizvodnjo energije in 

je občutljiv na 

ekonomske, ekološke 

in zdravstvene 

probleme.  

Načrtovanje izbire in 

uporabe energetskih 

obnovljivih in 

neobnovljivih virov. 

7 Pozna in uporablja 

različne vrste tehnik na 

pravilen način; jasno in 

pravilno se tehnično 

izraža. 

   

6 Pozna in uporablja 

preproste vrste tehnik in 

se tehnično izraža v 

zadostni meri. 

   

5 Je negotov pri uporabi 

enostavnih tehnik, 

razume tehnično izražanje 

ampak ima težave pri 

uporabi. 
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4 Delno in neprikladno 

uporablja najpreprostejše 

tehnike, ne razume in ne 

uporablja tehničnega 

izražanja. 

   

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora 
   

 
 
 
 
 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 

oblike preverjanja  

razporeditev 

v polletju * 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 

individualne in skupinske naloge 1 izpraševanja 1 
 grafični izdelki 4  pogovori in izmenjave mnenj vsako učno uro 

  poročanje o projektnem delu 1 

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: 
umetnost in upodabljanje 

 

ocena Opazovanje in 

razumevanje ter 

raba vizualnega 

izražanja  

Poznavanje in uporaba 

likovnih tehnik 
Ustvarjanje in 

preoblikovanje 

vizualnih sporočil 
Poznavanje kulturnega 

in umetniškega 

bogastva 

10 

 

 

 

● Razpozna in 

razume 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Razume 

vsebine 

vizualnih 

sporočil; 

● Proučuje in 

povezuje 

različna 

vizualna 

sporočila. 
 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede brez 

profesorjeve pomoči; 

● Odkrije nove 

možnosti za izvajanje 

postopkov likovne 

tehnike; 

● Dosledno in 

kompleksno izvede 

likovno tehniko; 

● Izkaže vztrajnost in 

doslednost. 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke 

upoštevajoč 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

ekspresivne in 

izvirne likovne 

izdelke; 

● Dobro pozna in 

uporablja izrazne 

tehnike in izbira 

učinkovite 

kromatične 

kombinacije. 
 

 

● Prepozna in tolmači 

umetniška dela ter 

jih zna povezovati 

s 

kulturno-zgodovins

kimi dogodki; 

● Prepozna in 

primerja glavne 

stilne značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna glavne 

tipologije 

kulturno-umetniške 

dediščine in 

značilnosti okolja 

na svojem 

teritoriju. 
 

9  

● Razpozna 

določene 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Razume 

določene 

vsebine 

vizualnih 

sporočil; 

● Proučuje in 

povezuje 

določena 

vizualna 

sporočila. 

 

 

 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede manj 

samostojno in 

suvereno; 

● Odkrije določene 

nove možnosti za 

izvajanje postopkov 

likovne tehnike; 

● Dosledno izvede 

likovno tehniko; 
●  

 

● Ustvarja likovne 

izdelke 

upoštevajoč 

določene 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

ekspresivne 

likovne izdelke; 

● Pozna in 

uporablja izrazne 

tehnike in izbira 

učinkovite 

kromatične 

kombinacije. 
 

 

● Prepozna in tolmači 

določena 

umetniška dela ter 

jih zna povezovati 

s 

kulturno-zgodovins

kimi dogodki; 

● Prepozna in 

primerja stilne 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna glavne 

tipologije 

kulturno-umetniške 

dediščine. 
 

8  

● Razpozna 

osnovne 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Razume osnove 

vsebin vizualnih 

sporočil; 

● Povezuje 

nekatera 

vizualna 

sporočila 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede ob 

delni manjši 

profesorjevi pomoči; 

● Po navodilu s strani 

profesorja odkrije 

nove možnosti za 

izvajane postopkov 

likovne tehnike; 

● Izvede likovno 

tehniko. 
 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke 

upoštevajoč 

nekatere 

pomembnejše 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

dokončane izvirne 

likovne izdelke; 

● Pozna in ustrezno 

uporablja izrazne 

tehnike. 
 

 

● Prepozna glavne 

elemente 

umetniških del in 

jih zna povezovati 

s 

kulturno-zgodovins

kimi dogodki; 

● Prepozna glavne 

stilne značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna dela 

kulturno-umetniške 

dediščine in 

značilnosti okolja 

na svojem 

teritoriju. 
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7  

● Razpozna 

najpomembnejš

e osnovne 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Razume 

najpomembnejš

e osnove vsebin 

vizualnih 

sporočil; 

● Povezuje 

nekatera 

pomembnejša 

vizualna 

sporočila. 
 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede ob 

profesorjevi pomoči; 

● Izvede postopke 

likovne tehnike; 

● Izvede likovno 

tehniko skoraj brez 

profesorjeve pomoči. 
 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke 

upoštevajoč 

osnovne 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

dokončane dokaj 

estetske likovne 

izdelke; 

● Pozna in 

uporablja 

osnovne izrazne 

tehnike. 
 

 

● Prepozna osnovne 

elemente 

umetniških del in 

jih zna povezovati 

s 

kulturno-zgodovins

kimi dogodki; 

● Prepozna osnovne 

stilne značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna dela 

kulturno-umetniške 

dediščine. 
 

6  

● Razloči le 

nekatere 

osnovne 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Prepozna 

osnove vsebin 

vizualnih 

sporočil; 

● Vodeno 

povezuje 

nekatera 

vizualna 

sporočila. 
 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede le s 

pomočjo profesorja; 

● Ob manjši 

profesorjevem 

navodilu izvede 

postopke likovne 

tehnike; 

● S pomočjo profesorja 

izvede likovno 

tehniko. 
 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke 

upoštevajoč 

nekatere osnovne 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

dokončane 

estetske likovne 

izdelke; 

● Pozna in 

uporablja 

preproste izrazne 

tehnike. 
 

 

● Prepozna nekatere 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna nekatere 

osnovne stilne 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna nekatera 

dela 

kulturno-umetniške 

dediščine. 
 

5  

● Razloči redko 

katero 

zakonitost 

likovne 

govorice; 

● Prepozna le 

nekatera 

vizualna 

sporočila; 

● Z veliko 

pomočjo 

povezuje 

nekatera 

vizualna 

sporočila. 
 

 

● Postopke likovne 

tehnike izvede 

delono  in z veliko 

pomočjo profesorja; 

● Težko odkriva nove 

možnosti za izvajane 

postopkov likovne 

tehnike; 

● Nedosledno izvede 

likovno tehniko. 
 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke ne 

upoštevajoč 

zakonitosti 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

dokončane 

likovne izdelke; 
 

 

● Prepozna redko 

katere značilnosti 

umetniškega dela; 

● Prepozna le 

nekatere stilne 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Z veliko pomočjo 

prepozna nekatera 

dela 

kulturno-umetniške 

dediščine. 
 

4 

 

 

 

● Ne razpozna in 

ne razloči 

zakonitosti 

likovne 

govorice; 

● Ne prepozna 

vsebin vizualnih 

sporočil; 

● Ne povezuje 

vizualnih 

sporočil. 
 

 

● Ne izvede postopkov 

likovne tehnike; 

● Ne odkrije nobenih 

novih možnosti za 

izvajane postopkov 

likovne tehnike; 

● Ne izvede likovne 

tehnike. 
 

 

● Ustvarja likovne 

izdelke brez 

katere koli 

likovne govorice; 

● Ustvarja 

nedokončane 

likovne izdelke; 
 

 

● Ne prepozna 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Ne prepozna stilnih 

značilnosti 

umetniškega dela; 

● Ne prepozna dela 

kulturno-umetniške 

dediščine. 
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3,2,1 ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora  

ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  
ocenjevanje ni 

predvideno po 

soglasnem sklepu 

učnega zbora  

ocenjevanje ni predvideno 

po soglasnem sklepu 

učnega zbora  

 
 
 
 
 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 oblike preverjanja  

razporeditev 

v polletju * 

oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 

kontrolne naloge 1 likovni izdelki 

skupinska dela 

praktične vaje in sodelovanje pri raznih 

natečajih 

sproti in/ali ob 

zaključku vsake 

učne enote 

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: verouk 

 

 

 

Opisniki in 

pokazatelji 

znanja 
Pri ocenjevanju bomo upoštevali sledeče kriterije:  

poznavanje osnovnih vsebin verouka, 

− sposobnost dojemati in ceniti verske vrednote, 

− sposobnost pravilnega odnosa do svetopisemskih virov in cerkvenih dokumentov,  

− razumevanje in raba specifičnega izrazja. 

 

Pri ocenjevanju bo predvsem upoštevano sodelovanje pri pouku. 
 

ocena  
Odlično Učenec dobro razume, poglobljeno pozna učne vsebine, ki jih tudi sam podaja in poglablja; pouku 

sledi aktivno in je kreativen tako v individualnem kot v skupinskem delu. 
 

Prav dobro Učenec dobro razume in dobro ter poglobljeno pozna učne vsebine; pouku sledi z zanimanjem in 

aktivno sodeluje. 
 

Dobro Učenec v glavnem razume in predelano učno snov dokaj dobro obvlada; pouku sledi in sodeluje 

ustrezno. 
 

Zadostno Učenec enostavnejše razume in obvlada le najenostavnejše pojme predelane snovi; 

pouku sledi nezbrano in sodeluje le ob spodbudi. 
 

Nezadostno Učenec ne razume in ne pozna učne snovi, neustrezno sledi in sodeluje pri pouku. 

 

 

 
 
 
 
 
 Oblike preverjanja in njihova razporeditev  
 
 
 
 oblike preverjanja  

razporeditev 

v polletju * 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 

pisne kontrolne naloge 1 pogovori in izmenjave mnenj 1 
testi objektivnega tipa 1 govorne vaje 1 
individualne in skupinske naloge 1 poročanje o projektnem delu 1 
∗  minimalno število 
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   Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: zemljepis 

 

 

 

 

ocena spoznavanje naravnega 

okolja in razumevanje 

povezanosti okolja in 

gospodarstva 

raba ustreznih pripomočkov 
 

razumevanje in raba 

strokovnega izrazja 

 

10 
Zna samostojno primerjati in 

res gotovo opisati vse 

obravnavane zemljepisne 

pojme, je sposoben preučevati 

odnos človek – narava ter 

posledice soodvisnosti človeka 

in narave, samostojno 

ugotavlja soodvisnost 

gospodarskega, kulturnega in 

družbenega razvoja od 

geografskih dejavnikov. 
 

Je sposoben posrednega in 

neposrednega opazovanja vseh 

zemljepisnih pojavov, 

samostojno zbira različno 

zemljepisno gradivo (različni 

viri, mediji tudi v elektronski 

obliki), svoje znanje nadgrajuje 

z rednim samostojnim  

raziskovanjem, samostojno 

uporablja vse zemljepisne 

pripomočke (zemljevid, atlas, 

sheme, razpredelnice, grafikoni 

idr.), razume in pojasni njihov 

namen. 

Iz virov/besedil z zemljepisno 

vsebino zna samostojno razbrati 

bistvo, samostojno, pravilno, 

jasno, ustrezno poroča o učni 

snovi (pisno, ustno), je 

popolnoma gotov v rabi vsega 

strokovnega izrazja. 
 

 

9 
Zna primerjati in gotovo opisati 

vse obravnavane zemljepisne 

pojme, samostojno preučuje 

odnos človek –narava ter 

posledice soodvisnosti človeka 

in narave, samostojno ugotavlja 

soodvisnost gospodarskega, 

kulturnega in družbenega 

razvoja od geografskih 

dejavnikov. 

Je sposoben posrednega in 

neposrednega opazovanja 

zemljepisnih pojavov, 

samostojno zbira različno 

zemljepisno gradivo (različni 

viri, mediji tudi v elektronski 

obliki), svoje znanje nadgrajuje 

s samostojnim raziskovanjem, 

samostojno uporablja vse 

zemljepisne pripomočke 

(zemljevid, atlas, sheme, 

razpredelnice, grafikoni idr.), 

razume in pojasni njihov 

namen. 

Iz virov/besedil z zemljepisno 

vsebino zna razbrati bistvo, 

pravilno, jasno, ustrezno poroča o 

učni snovi (pisno, ustno), je gotov 

v rabi vsega strokovnega izrazja. 

 

 

8 
Primerja in zna opisati 

obravnavane zemljepisne 

pojme, preučuje odnos človek – 

narava ter posledice 

soodvisnosti človeka in narave, 

ugotavlja soodvisnost 

gospodarskega, kulturnega in 

družbenega razvoja od 

geografskih dejavnikov. 
 

Zna opazovati zemljepisne 

pojave, samostojno/vodeno 

zbira različno zemljepisno 

gradivo (različni viri, mediji tudi 

v elektronski obliki), dovolj 

samostojno in ustrezno 

uporablja vse zemljepisne 

pripomočke (zemljevid, atlas, 

različni viri, sheme, 

razpredelnice, grafikoni idr.) in 

razume njihov namen. 

Razume vire/besedila z 

zemljepisno vsebino, 

vodeno/samostojno pravilno in 

jasno poroča o učni snovi (pisno, 

ustno), dovolj gotovo uporablja 

strokovno izrazje. 
 

 

7 
Usvojil je vsa osnovna znanja, 

dovolj gotovo opiše 

obravnavane zemljepisne 

pojme, vodeno preučuje odnos 

človek –narava, vodeno 

ugotavlja posledice soodvisnosti 

gospodarskega, kulturnega in 

družbenega razvoja od 

geografskh dejavnikov. 

Vodeno opazuje zemljepisne 

pojave, vodeno zbira različno 

zemljepisno gradivo (različni viri 

tudi v elektronski obliki), 

vodeno/samostojno uporablja 

temeljne zemljepisne 

pripomočke idr.) in v glavnem 

razume njihov namen. 
 

Iz podatkov zna razbrati bistvene 

informacije, dovolj jasno poroča o 

usvojenem znanju (pisno, ustno), 

pozna in uporablja osnovno 

strokovno izrazje, opiše temeljne 

zemljepisne pojme. 

 

 

6 
 

Osnovna znanja je le delno 

usvojil, pozna  nekatere 

zemljepisne pojme, vodeno 

skuša preučevati odnos človek 

–narava,  skuša ugotoviti 

posledice soodvisnosti 

gospodarskega, kulturnega in 

družbenega razvoja od 

geografskih dejavnikov. 
 

Je negotov pri opazovanju 

zemljepisnih pojavov, vodeno 

uporablja le temeljne 

zemljepisne pripomočke 

(zemljevid, atlas idr.), le 

deloma razume njihov namen. 
 

Je negotov in nesamostojen v rabi 

strokovnega izrazja in v 

poročanju, izraža se nepovezano 

(pisno, ustno), vodeno zna opisati 

le osnovne zemljepisne pojme. 

. 

36 
 



 

5 

 

 

Kljub spodbujanju ni usvojil niti 

osnovnega znanja, ne pozna 

temeljnih zemljepisnih pojmov, 

niti vodeno ne zna ugotoviti 

odnosa človek – narava. 
 

Niti vodeno ni sposoben 

zemljepisnega opazovanja, ne 

zna uporabljati temeljnih 

zemljepisnih pripomočkov 

(zemljevid, atlas idr.), ne 

razume njihovega namena. 

Ne zna uporabljati osnovnega 

strokovega izrazja, se nepravilno 

izraža (pisno, ustno), 

razumevanje vsebin in pojmov je 

pomanjkljivo. 
 

 

4 
Kljub spodbujanju ni usvojil 

nobenega znanja, ne pozna 

temeljnih zemljepisnih pojmov, 

niti vodeno ne zna ugotoviti 

odnosa človek – narava, 

odklanja katero koli delo. 
 

Niti vodeno ni sposoben 

zemljepisnega opazovanja, niti 

vodeno ne zna uporabljati 

nobenega zemljepisnega 

pripomočka (npr. zemljevid), ne 

razume namena zemljepisnih 

pripomočkov.  
 

Ne pozna strokovnega izrazja, se 

skrajno nepravilno in nejasno 

izraža, razumevanje vsebin in 

pojmov je zelo pomanjkljivo. 
 

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
 
 

 

 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 

 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
pisne kontrolne naloge  1  ustno preverjanje 

(spraševanje, pogovor) 
sproti in/ali ob 

zaključku učne enote 
 raziskava ko/če je 

predvidena   

∗  minimalno število 
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Kriteriji ocenjevanja opisnikov znanja in spretnosti: 
zgodovina, državljanstvo in ustava 

 

 

ocena poznavanje zgodovinskih 

dogodkov ter razumevanje 

osnov družbenega in 

političnega življenja 

zmožnost povezovanja 

zgodovinskega dogajanja 
 

razumevanje in raba strokovnega 

izrazja in ustreznih učnih sredstev 
 

 

10 

 

 

 

Zna samostojno in gotovo opisati 

vsa obravnavana zgodovinska 

dogajanja, okoliščine, osebnosti, 

svoje znanje nadgrajuje z rednim 

samostojnim raziskovanjem. 

Zna dojeti bistvo, usvojeno snov 

zna samostojno presoditi, 

urejeno povezovati glede na 

prostor in čas, samostojno 

vzpostavlja vzročno-posledične 

povezave. 

Samostojno, pravilno, jasno, ustrezno poroča o

učni snovi (pisno, ustno), je res gotov v rabi 

vsega strokovnega izrazja, samostojno 

uporablja vse zgodovinske pripomočke (časovn

trak, zgodovinske karte, različni viri, mediji tud

v elektronski obliki). 
Zelo dobro pozna, razume in 

spoštuje pravila urejenega 

družbenega življenja, širi 

temeljne človeške vrednote.  
 

9 
Zna samostojno opisati vsa 

zgodovinska dogajanja, 

okoliščine, osebnosti, svoje 

znanje nadgrajuje s samostojnim 

raziskovanjem. 
 

Usvojeno snov zna samostojno 

presoditi, urejeno povezovati 

glede na prostor in čas, 

samostojno/vodeno vzpostavlja 

vzročno-posledične povezave. 
 

Samostojno, pravilno, jasno in ustrezno poroča

o učni snovi (pisno, ustno), je gotov v rabi 

strokovnega izrazja, uporablja vse zgodovinske

pripomočke (časovni trak, zgodovinske karte, 

različni viri, mediji tudi v elektronski obliki). 

Res dobro pozna, razume in 

spoštuje pravila urejenega 

družbenega življenja.  
 

8 
Dobro pozna zgodovinska 

dogajanja, okoliščine, osebnosti 

in jih zna opisati, pri 

samostojnem raziskovanju se v 

glavnem znajde. 

Usvojeno znanje dovolj urejeno 

povezuje glede na prostor in čas, 

vodeno vzpostavlja nekatere 

vzročno-posledične povezave. 
 

Samostojno, pravilno in jasno poroča o učni 

snovi (pisno, ustno), je dovolj gotov v rabi 

strokovnega izrazja, samostojno uporablja 

osnovne zgodovinske pripomočke (časovni trak

zgodovinske karte, različni viri, mediji tudi v 

elektronski obliki). Dobro pozna, razume in in 

spoštuje pravila urejenega 

družbenega življenja. 
 

 

7 
Usvojil je osnovna znanja, ki pa 

jih ne poglablja, zgodovinska 

dogajanja v glavnem pozna, pri 

raziskovanju rabi navodila. 

Zgodovinske dogodke povezuje, 

a le vodeno, jih zna vodeno 

okviriti glede na prostor in čas. 
 

Dovolj jasno poroča o usvojenem znanju 

(pisno, ustno), uporablja osnovno strokovno 

izrazje, vodeno/samostojno uporablja nekatere

zgodovinske pripomočke (časovni trak, 

zgodovinske karte ipd.). V glavnem pozna, razume in 

spoštuje temeljna pravila 

urejenega družbenega življenja. 
 

 

6 
Znanja je skromno oz. delno 

usvojil, pozna le nekatere 

zgodovinske dogodke in 

osebnosti, pri raziskovanju ga je 

treba voditi. 

Pri povezovanju zgodovinskih 

dogodkov je negotov, nekatere 

dogodke zna vodeno okviriti 

glede na prostor in čas. 

Je negotov in nesamostojen v poročanju in v 

rabi strokovnega izrazja (pisno, ustno), vodeno

uporablja nekatere zgodovinske pripomočke 

(časovni trak, zgodovinske karte). 

Pozna nekatera pravila urejenega 

družbenega življenja.  
 

5 
Kljub spodbujanju ni usvojil 

osnovnega znanja, ne pozna 

bistvenih zgodovinskih dogodkov 

in osebnosti, niti vodeno ne zna 

raziskovati. 

Zgodovinskih dogodkov ne 

povezuje niti vodeno in jih ne 

zna okviriti glede na prostor in 

čas, razumevanje pojmov je 

pomanjkljivo. 

Ne uporablja strokovnega izrazja, se nepravilno

izraža (pisno, ustno), ne zna uporabljati 

najosnovnejših zgodovinskih pripomočkov 

(časovni trak, zgodovinske karte). 

Temeljna pravila urejenega 

družbenega življenja so mu 

neznana. 
. 

 

4 
Kljub spodbujanju ni usvojil 

nobenega znanja, sploh ne pozna 

bistvenih zgodovinskih dogajanj 

in osebnosti, ni sposoben 

raziskovati niti vodeno. 
 

Zgodovinskih dogodkov ne 

povezuje niti vodeno in jih ne 

zna okviriti glede na prostor in 

čas, razumevanje vsebin in 

pojmov je zelo pomanjkljivo. 
 

Ne pozna strokovnega izrazja, se skrajno 

nepravilno in nejasno izraža (pisno, ustno), ne 

zna uporabljati niti najpreprostejših 

zgodovinskih pripomočkov (časovni trak, 

zgodovinske karte).  
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Temeljnih pravil urejenega 

družbenega žvljenja sploh ne 

pozna in ne razume. 
 

3,2,1 ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
ocenjevanje ni predvideno po 

soglasnem sklepu učnega zbora  
 
 

 

 Oblike preverjanja in njihova razporeditev 

 

 

 

 oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
oblike preverjanja  razporeditev 

v polletju * 
pisne kontrolne naloge  1 ustno preverjanje 

(spraševanje, pogovor) 
sproti in/ali ob 

zaključku učne 

enote 
raziskava ko/če je 

predvideno   

 *  minimalno število 
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