
 

 

Na predlog ravnatelja je Svet Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur sprejel 

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA  

OSNOVNE ŠOLE FRANJA MALGAJA ŠENTJUR 

Šolska pravila ocenjevanja so skupaj s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju 

učencev v OŠ (Uradni list RS, št. 52/13) in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 

25/17 – ZVaj) podlaga za ocenjevanje učencev. 

Šolska pravila ocenjevanja veljajo do preklica. 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z vsebino šolskih pravil se ureja in smiselno dopolnjuje: 

 načine in roke izpolnjevanja obveznosti, 
 postopek ocenjevanja izdelkov, 
 kršitev pravil pri ocenjevanju in ukrepe. 

 

II. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI, DOLOČENE Z 

UČNIM NAČRTOM 

 
2. člen 

Učitelj v skladu z učnim načrtom predmeta pred pričetkom šolskega leta v svoji Letni delovni 
pripravi določi obliko, način, obseg in standarde ocenjevanja ter postopek pisanja oziroma 
izdelave izdelkov in govornih nastopov.  
 

3. člen 

Učitelj ob začetku izvajanja predmeta, torej v uvodni šolski uri, seznani učence z oblikami, 
načini, kriteriji in merili ocenjevanja znanja. Kriteriji in merila ocenjevanja morajo biti na vidnem 
mestu v učilnici oz. na oglasni deski. 
 
Vsaka oblika pisnega ocenjevanja mora vsebovati ocenjevalno lestvico, ki je usklajena po 
aktivih. 
 
Pri zaokroževanju odstotkov se upošteva meja 0,5 odstotka, ki pomeni zaokrožitev navzgor. 
 

4. člen 

Učitelj je dolžan pri ocenjevanju upoštevati prilagoditve iz individualiziranega programa.  
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5. člen 

Učenec, ki iz utemeljenih razlogov v ocenjevalnem obdobju ne opravi vseh predpisanih oblik 
ocenjevanja, se za pridobitev manjkajočih ocen individualno dogovori z učiteljem. 
 
Učenec, ki nima opravljenih vseh obveznih oblik ocenjevanja znanja ob koncu pouka, je ob 
koncu pouka neocenjen in opravlja predmetni izpit.  
 

6. člen 

Učenec, ki je pri posameznem predmetu ocenjen z nezadostno oceno, ima možnost 
popravljanja ocene v dogovoru z učiteljem. Ocena se vpiše v redovalnico.  

V kolikor je učenec v prvem redovalnem obdobju ocenjen negativno ima možnost popravljanja 
ocene prvega redovalnega obdobja po dogovoru z učiteljem. Ocena se vpiše v redovalnico. 
Če učenec negativne ocene ne popravi, pristopi k popravnemu izpitu oz. razred ponavlja. 

 
 

III POSTOPEK OCENJEVANJA IZDELKOV 
 

7. člen 

Ugovori na oceno izdelkov so možni samo ob skupnem pregledu v razredu pri uri namenjeni 
analizi ocenjenih izdelkov pred vpisom ocene v redovalnico. Kasnejši popravki ocene niso 
možni, razen v primeru učiteljeve očitne napake.  

Učitelj označi slovnične napake v vseh izdelkih. 

 

IV KRŠITEV PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI 
 

8. člen 

Če pri pisanju pisnih izdelkov, ustnem ocenjevanju ali drugih oblikah ocenjevanja učitelj 
učenca zaloti pri posedovanju ali uporabi nedovoljenih pripomočkov oz. pri prepisovanju, učitelj 
učencu prepove nadaljnje opravljanje preizkusa in poda predlog za vzgojni ukrep. 

 

9. člen 

Nedovoljeni pripomočki so vsi, razen tisti, ki jih učitelj določi kot dovoljene pripomočke pri 
posameznem načinu ocenjevanja. 

 

10. člen 

Pri ustnem ocenjevanju znanja mora učitelj učenca pozvati k odgovarjanju in mu predočiti 
vprašanja za ocenjevanje znanja. V kolikor učenec na vprašanja ne želi odgovoriti, učitelj v 
redovalnico takoj zapiše nezadostno oceno ali poda predlog za vzgojni ukrep.  

 

 



 

 

11. člen 

Če učenec do dogovorjenega roka ne opravi govornega nastopa ali drugih načinov 
ocenjevanja, se ga pozove k takojšnjemu opravljanju dogovorjene obveznosti. Ocena se takoj 
vpiše v redovalnico.  

 

V. VODENJE DOKUMENTACIJE O OCENJEVANJU  

 

12. člen 

Učitelj vodi zapisnik o ustnem ocenjevanju znanja. Oblika zapisnika ni določena. 

 

13. člen 

Učitelj naredi kopijo negativno ocenjenih pisnih izdelkov, ki jih hrani zaradi možnosti ugovora 
na zaključno oceno ter jih po preteku enega leta od zaključka šolskega leta uniči.  

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Svetu šole in se hkrati začne tudi uporabljati. 
 

 

V  Šentjurju,  _________________ 

 

Predsednik sveta šole: 

Lovro Perčič 

 

Ravnatelj: 

mag. Jure Radišek 

 


