Na podlagi Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 1/2007) in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
(UL RS, št. 60/2010) izdaja ravnateljica Gimnazije Lava po predhodni obravnavi na konferencah
učiteljskega zbora dne 26. 8. 2013 in 29. 8. 2013 DOPOLNITEV ŠOLSKIH PRAVIL O OCENJEVANJU
ZNANJA.

DOGOVORNO OCENJEVANJE ZNANJA
1. člen (načini in roki izpolnjevanja obveznosti)
Načine izpolnjevanja učnih obveznosti dijaka uskladi posamezen strokovni aktiv, vsak učitelj pa ima
pravico prilagoditve glede na specifiko oddelka. Učitelj predmeta seznani dijake z oblikami in načini
izpolnjevanja učnih obveznosti v prvih dveh tednih po začetku ocenjevalnega obdobja. Datume
pisnega ocenjevanja znanja uskladi učitelj predmeta z drugimi učitelji, ki poučujejo v oddelku.
Datume pisnega ocenjevanja znanja, ki morajo biti določeni v prvih dveh tednih vsakega
ocenjevalnega obdobja, vpiše vsak učitelj v preglednico oddelka, ki je v zbornici šole. Preglednice se
hranijo do zaključka šolskega leta in so priloga Šolskih pravil ocenjevanja znanja.

2. člen (ustno ocenjevanje)
Ustno ocenjevanje je napovedano. Način izvedbe napovedanega ustnega ocenjevanja znanja v
posameznem oddelku določi učitelj. Če učitelj ugotovi, da se ustno ocenjevanje znanja ne izvaja v
skladu s sprejetimi dogovori ali da je učni uspeh slabši od pričakovanega, lahko napovedano ustno
ocenjevanje prekine za celoten oddelek ali za posameznike, in sicer začasno ali do konca šolskega
leta. Posameznemu dijaku se lahko napovedano ustno ocenjevanje znanja prekine tudi v primeru
očitno ponavljajočega se nesodelovanja pri pouku oziroma če ne izpolnjuje katere od obveznosti,
povezane s posameznim predmetom, npr. ne prinaša predpisanih učbenikov, učnega materiala, ne
dela domačih nalog. V primeru teh kršitev lahko učitelj predlaga tudi izrek alternativnega vzgojnega
ukrepa. O prekinitvi napovedanega ustnega ocenjevanja znanja mora učitelj posameznega dijaka ali
oddelek obvestiti najmanj eno učno uro pred uveljavitvijo ukrepa, evidentirati jo mora v preglednico
oddelka, pri čemer navede, na koga se prekinitev nanaša, vzrok prekinitve in trajanje.

3. člen (veljavnost)
Dogovorno ustno ocenjevanje znanja za vse dijake velja od začetka šolskega leta 2013/2014 dalje.
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Marija Gubenšek Vezočnik

