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PRAVILA O OCENJEVANJU ZNANJA  
 
 

Dijak je v posameznem ocenjevalnem obdobju ocenjen, če pridobi: 
‐ dve oceni iz šolske naloge, 
‐ vsaj eno oceno iz testa (domače branje, književnost, jezik), 
‐ vsaj eno ustno oceno v skladu z vnaprejšnjim dogovorom, 
‐ če ima obvezne učne pripomočke – delovni zvezek, zvezek izpolnjen in urejen v skladu z navodili (Beri: 

profesor si pridržuje pravico, da dijaka, ki k uram redno ne prinaša obveznega gradiva in nalog ne rešuje v 
skladu z navodili, prav tako pa nima urejenega niti zvezka, ne oceni ali ga oceni z negativno oceno.). 

 
Dijak je ob zaključku pouka v šolskem letu ocenjen, če pridobi ocene vseh napovedanih ocenjevanj oziroma 
naslednje ocene: 
‐ vsaj dve oceni iz pisanja šolske naloge, 
‐ vsaj dve oceni iz pisanja testov, 
‐ vsaj dve ustni oceni – ustno ocenjevanje znanja in govorni nastop (ob spraševanju učitelj pregleda dijakov 

zvezek in/ali delovni zvezek), 
‐ ocene iz preverjanja domačega branja. 

     

 
Dijak je v posameznem ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjen, če ima vse pridobljene ocene v 
posameznem ocenjevalnem obdobju pozitivne. 

 
Dijak je ob zaključku pouka v šolskem letu pozitivno ocenjen, če ima vse pridobljene ocene v šolskem letu 
pozitivne oziroma popravljene. 

 
Dijak, ki je ob zaključku pouka v šolskem letu neocenjen, opravlja dopolnilni izpit. 
 
Dopolnilni izpit je pisni in ustni. Pisni izpit obsega pisanje šolske naloge ali testa – odvisno od tega, katere ocene 
dijak ni pridobil. Če je dijak neocenjen iz več področij (šolska naloga, test, ustna ocena), dobi natančne 
informacije o sestavi dopolnilnega izpita pri profesorici, ki ga poučuje. Ta sestavi izpit, ki ustreza dijakovemu 
primanjkljaju, pri tem pa upošteva obseg neocenjene snovi in njegove že pridobljene ocene. 

 
Dijak, ki ima ob zaključku pouka v šolskem letu nezadostno oceno, opravlja popravni izpit. 
 

Popravni izpit je pisni in ustni. Odvisen je od tega, kaj je dijakovo nezadostno področje pri predmetu. 
Natančne informacije dobi dijak pri profesorici. Dijaki prvih in drugih letnikov pišejo popravni izpit iz 
domačega branja (šolska naloga) ali testa (celoletni ali le ocenjevalno obdobje), medtem ko ustno 
odgovarjajo književnost in/ali slovnico. Dijaki tretjih in četrtih letnikov pišejo popravni izpit iz domačega 
branja oziroma sklopa maturitetnih besedil ali neumetnostnega besedila, medtem ko ustno odgovarjajo 
slovnico in književnost. Dijak je pozitivno ocenjen, ko oba dela izpita, pisnega in ustnega, opravi z vsaj 
zadostno oceno. 

 
Dijaki vseh letnikov gimnazije so prvo šolsko uro pri slovenščini seznanjeni s potekom, načinom dela, 
z datumi ocenjevanja znanja, s kriteriji ocenjevanja; o obveznih ocenah, tekoči učni snovi ter 
obveznih domačih branjih in temah govornega nastopa.  
 
Kriterij: 50 % zd (2); 63 % db (3); 76 % pdb (4); 89 % odl (5) 
Kriterij (esej, možnih 50 točk): 25 t zd (2); 31 t db (3); 38 t pdb (4); 45 t odl (5) 
 


