
Na podlagi okrožnice MIZŠ, št. 603-3/2020/15 z dne, 3. 4. 2020 in po predhodni obravnavi strokovnih 
aktivov/učiteljskega zbora dne, 14. 4. 2020, ravnateljica Simona Potočnik 

 
 
 

DODATEK 1 
 

k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja Biotehniške šole Rakičan z dne, 4. 12.2018 
 
V času izrednih razmer šola vzpostavi stik z vsemi dijaki (eAsistent, elektronska pošta, pošta) in o tem 
obvesti tudi starše. 
 
V času izrednih razmer COVID -19 se izvajata pouk in ocenjevanje znanja na daljavo. 
 
Izvajanje pouka in ocenjevanja znanja na daljavo poteka preko spletnih učilnic, e-pošte, eAsistenta ter na 
druge načine komunikacijskih povezav na daljavo. 
 
V času izrednih razmer veljajo isti kriteriji in merila za ocenjevanje kot v času rednega izvajanja pouka. Za 
preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo učitelji pripravijo natančna navodila oz. pravila, načine in 
roke za ocenjevanje znanja ter o tem seznanijo dijake še pred pričetkom ocenjevanja na daljavo (easistent, 
komunikacija, učiteljeva navodila).  
 
V času izrednih razmer se preverja in ocenjuje dijakovo delo, ki ga je opravil na daljavo: izdelek, storitev, 
vaja, poročilo, plakat, seminarska naloga, delovni list, domače branje, interpretacija, dnevnik, 
videoposnetek, fotografije, ustno ocenjevanje preko videopovezave. 
 
Pri tem se upošteva že pridobljeno znanje in veščine iz obdobja rednega izvajanja  pouka, dijakovo 
sodelovanje v času izrednih razmer in omeji število pridobljenih ocen v obliki ocenjevanja znanja na 
daljavo. Zadostuje že ena ocena na dijaka na predmet oziroma strokovni modul. 
V primeru, da narejene naloge niso pravočasno oddane (do določenega roka), je dijak za tisti del učne 
snovi neocenjen. 
 
Učitelj zbira in hrani dokaze o znanju posameznega dijaka in njegovih opravljenih nalogah. Učitelj 
pridobljeno oceno vpiše v  e-redovalnico in s tem seznani dijaka. 
 
V kolikor učitelji utemeljeno spremenijo vsebinske sklope, število ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki so 
določeni v načrtih ocenjevanja znanja in katalogih znanja, morajo: 

1. O tem seznaniti dijake preko komunikacijskih povezav na daljavo in vpisati ta zaznamek v e-
dnevnik za posamezen predmet/modul. 

2. Te spremembe vpisati v načrt ocenjevanja znanja s poudarkom/pripombo/označbo, da gre za 
spremembe zaradi izobraževanja na daljavo v času izrednih razmer.  

3. V eAsistentu po potrebi spremeniti število sklopov in določiti novi tip ocen (ustno, pisno, 
referat, seminarska naloga...). 

 
 
Dodatek 1 k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja Biotehniške šole Rakičan 4. 12. 2018, se uporablja od 
15. 4. 2020 dalje. 

 

Rakičan,  15. 4. 2020                                                     

                                                                                                  Ravnateljica: Simona Potočnik                                                                   


