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Vsebina:
�Ocenjevanje znanja, 

�Vmesni preizkusi

�Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

�Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega 

znanja

�Pridobivanje kreditnih točk



Ocenjevanje znanja in vmesni preizkusi
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� ŠPO:
merila in postopki priznavanja predhodno pridobljenega znanja
načrt ocenjevanja znanja (NOZ)
načini in roki izpolnjevanja neopravljenih obveznosti
javnost ocenjevanja
priprava osebnega izobraževalnega načrta (OIN)
priprava mape učnih dosežkov 
vpogled in izročanje ocenjenih izdelkov
dopustno št. Pisnih izdelkov na dan, teden
pogoji obveznega ponavljanja
postopki odpravljanja napak pri ocenjevanju
izpitni red
priprava izpitnega gradiva
kršitve pravil pri ocenjevanju in ukrepi
druga pravila in postopki
� Programski učiteljski zbor (PUZ):
definicija, naloge in pristojnosti
� Ocenjevanje programskih enot (splošnoizobraževalni predmeti, 
strokovni moduli, praktično usposabljanje z delom, interesne dejavnosti)



Ocenjevanje znanja in vmesni preizkusi
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� Minimalni standardi:
določi jih strokovni aktiv
doseganje ugotavlja učitelj/i programske enote
doseganje na koncu ocenjevalnega obdobja ugotavlja PUZ
� Oblike in načini ocenjevanja (individualne, skupinske ter pisno, 
ustno)
� NOZ (vsebina):
programske enote, ki se ocenjujejo
merila ocenjevanja (minimalni standardi)
oblike, načini in postopki ocenjevanja
koledar opravljanja obveznosti
ocenjevalna obdobja
� OIN (vsebina): pogoji, načini, oblike, obseg, roki izpolnjevanja 
neopravljenih obveznosti
� Mapa učnih dosežkov: dokazila v zvezi s priznavanjem predhodno 
pridobljenega znanja
drugi dokumenti v zvezi z izobraževanjem
� Ocene, ugotovitve (»nms« ne velja za odrasle)



Ocenjevanje znanja in vmesni preizkusi
23.8.2010

Vmesni preizkus

�Namen (strokovna presoja poteka praktičnega 
usposabljanja pri delodajalcu), 
�Obveznost opravljanja vmesnih preizkusov (opravlja 
se enkrat v času praktičnega usposabljanja, napredovanje 
v naslednji letnik)
�Pristojni organi (pooblaščena zbornica, strokovni 
nadzornik)
�Izvedba, poročanje, ugotavljanje in odpravljanje 
pomanjkljivosti



Pogoji za napredovanje in dokončanje 
izobraževanja
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� Napredovanje, ponavljanje
� Hitrejše napredovanje
� Ugotavljanje opravljenih obveznosti:
PUZ na koncu ocenjevalnega obdobja
� Splošni uspeh:
določi PUZ, izraža se v točkah
� Listine o uspehu: obvestilo o uspehu v ocenjevalnem 
obdobju, letno spričevalo
�Kreditne točke: na ravni izobraževalnega programa in 
programske enote
� Izpiti (vrste)



Priznavanje formalno in neformalno 
pridobljenega znanja
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� Uvodni pogovor
� Priznavanja formalno pridobljenega znanja
� Priznavanje neformalno pridobljenega znanja:

vrednotenje znanja, dokazila, merila (70%), postopek 
(zahteva, komisija za priznavanje, preizkus, sklep o 
priznavanju), poročanje - poročilo o kakovosti (opravljeni 
uvodni razgovori, vloženi zahtevki, izdani sklepi in druge 
načrtovane ter izvedene analize in ukrepi)
� Ugovor zoper oceno in pritožba (pritožbena komisija):

ugovor zoper oceno
pritožba zoper sklep



PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA
(predlog 2010)
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PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA
(predlog 2010)
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Ocenjevanje znanja
� Predmet ocenjevanja: programske enote
� Javnost ocenjevanja
učni cilji, učne vsebine
oblike in načini ocenjevanja
merila za ocenjevanje
roki ocenjevanja
oblike pisnih izdelkov, dovoljeni pripomočki
obveščanje o rezultatih
IO – učne vsebine, načini in roki ocenjevanja ter obveščanje 
o rezultatih
� Načela preverjanja in ocenjevanja znanja; poskusno 
opravljanje izpitov (IO)
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� Ocenjevanje izvaja: učitelj, ki poučuje programsko enoto, 
razrednik oz. organizator IO, pri praktičnem usposabljanju z 
delom pri delodajalcu pa delodajalec v skladu z učno pogodbo.
� Merila ocenjevanja znanja (opisnike)  določi strokovni 
aktiv šole (zahtevana kakovost znanja, področja ocenjevanja, 
načini ocenjevanja, delež prispevkov posameznih elementov 
znanja,…)
� Minimalni standardi znanja določeni s katalogom znanja 
oz. učnem načrtu oz. ga določi strokovni aktiv oz. učitelj v 
sodelovanju s PUZ
� Oblike in načini ocenjevanja znanja določeni s 
katalogom znanja oz. učnem načrtu oz. določi strokovni aktiv 
oz. učitelj
� OIN (vsebina):ugotovitve o doseženih oz. manjkajočih 
znanjih, pogoji, načini, oblike, obseg, roki izpolnjevanja 
neopravljenih obveznosti
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Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
� ponavljanje, popravni izpiti 
� izpiti: vrste
� Priprava in hranjenje izpitnega gradiva
� Potek izpitov in trajanje
� Kršitve pri ocenjevanju: ugovor, komisija


