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Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodi (Uradni list RS, št. 24/20), ki prepoveduje 
zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja od 16. 3. 2020, ravnateljica Srednje 
ekonomska šole Ljubljana določam 
 

DOPOLNITEV K ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA 
SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA z dne 1.12.2018 

 
V času izrednih razmer COVID-19 se izvaja pouk in ocenjevanje znanja na daljavo. 
 
 
Izvajanje pouka in ocenjevanje znanja se izvaja na daljavo ob uporabi različnih tehnik avdio-video 
komuniciranja (spletna učilnica, video pogovori, kvizi, forumi in naloge odprtega tipa v Moodlu in 
xooltime-u, elektronska pošta, screenshot oz. posnetki zaslonov, video konferenca in druge 
aplikacije in mediji). 
 
Pri določanju načinov in metod ocenjevanja znanja na daljavo je učitelj avtonomen (sam določa 
način ocenjevanja znanja glede na e-orodje in že ustaljen način komunikacije z dijaki) pri čemer 
pa mora zagotoviti javnost ocenjevanja in upoštevati pravila, kot so določena z veljavno 
zakonodajo na tem področju. 
 
Za preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo učitelji pripravijo natančna navodila oziroma 
pravila, načine, roke in kriterije ocenjevanja  znanja ter o tem seznanijo dijake še pred pričetkom 
ocenjevanja. 
 
Učitelj na daljavo v času epidemije (od aprila 2020 dalje) lahko  pridobi najmanj 1 oziroma največ 
2 oceni za posamezen predmet oziroma modul. 
 
Pri ustnem ocenjevanju znanja na daljavo preko videokonferenc mora biti zagotovljena javnost 
ocenjevanja s tem, da sta istočasno prisotna najmanj dva dijaka. Termin ustnega ocenjevanja 
se določi po dogovoru z dijakom. 
 
O pisnem preverjanju znanja morajo biti dijaki obveščeni vsaj sedem (7) dni prej.  
 
Učitelj lahko oceni dijakovo delo, ki ga je ta opravil na daljavo (grafični izdelki, seminarske naloge, 
projektne naloge, poročila, učni listi, domače branje, eseji, nastopi, zagovori, PP predstavitve, 
praktični izdelki, mapa dosežkov …), pri čemer je potrebno pripraviti ustrezne kriterije 
ocenjevanja in o tem predhodno seznaniti dijake. 
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V kolikor učitelji spremenijo vsebinske sklope , število ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki so 
določeni v finih kurikulih in načrtih ocenjevanja znanja morajo o tem: 

 seznaniti dijake in vpisati zaznamek v e-dnevnik,  
 pripraviti dopolnitev načrta ocenjevanja znanja z označbo, da gre za spremembe zaradi 

izobraževanja na daljavo in to ustrezno pripeti v eAsistent,  
 v eAsistentu po potrebi spremeniti sklope in določiti novi tip ocene. 

 
 

Dopolnjena šolska pravila ocenjevanja znanja stopijo v veljavo 14.4.2020 po predhodni 
obravnavi in pridobitvi mnenja učiteljskega zbora. 
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