
Nekaj členov iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 

učencev v devetletni osnovni šoli 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

2. člen 

(načela za preverjanje in ocenjevanje) 

 

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da:  

 spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi,  

 upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja,  

 uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred,  

 pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje,  

 daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju,  

 omogoča učencu kritični premislek in vpogled v usvojeno znanje,  

 prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. 

 

3. člen 

(preverjanje in ocenjevanje znanja) 

 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 

standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja.  

Doseganje ciljev oziroma standardov znanja iz učnih načrtov učitelj preverja pred, med in ob 

koncu obravnave učnih vsebin.  

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem 

načrtu določene cilje oziroma standarde znanja. Učitelj ocenjevanje znanja opravi po 

obravnavi učnih vsebin in po opravljenem preverjanju znanja iz teh vsebin. 

 

4. člen 

(javnost ocenjevanja in obveščanje) 

 

Pri ocenjevanju znanja učenca mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, ki se zagotavlja 

zlasti:  

 s seznanitvijo staršev in učenca s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter 

napredovanje učenca,  

 s predstavitvijo ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu, za posamezno 

ocenjevalno obdobje,  

 s predstavitvijo kriterijev ocenjevanja,  

 z določitvijo načina in rokov ocenjevanja,  

 z ocenjevanjem pred učenci oddelka ali učne skupine,  

 s sprotnim obveščanjem učenca in staršev o doseženih rezultatih pri ocenjevanju,  

 tako, da se učencu in staršem izroči ocenjene pisne izdelke in omogoči vpogled v druge 

izdelke. 

 

 



II. OCENJEVANJE ZNANJA 

 

7. člen 

(pravica do vpogleda v učenčeve izdelke in ocene) 

 

Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne izdelke, ocene vpiše v redovalnico, pisne izdelke pa 

izroči učencem za informacijo staršem.  

Učitelj med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah 

sodelovanja starše učenca seznani z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda v 

izdelke in ocene v šolski dokumentaciji le za svojega otroka. 

 

8. člen 

(ocenjevanje znanja po razredih) 

 

V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. do 9. 

razreda pa s številčnimi ocenami.  

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 1., 2. in 3. 

razredu osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 4. do 9. razreda pa s 

številčnimi ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v izobraževalni program 

osnovne šole, se njegovo znanje pri teh predmetih ocenjuje v skladu s prvim odstavkom tega 

člena.  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi 

ocenami. 

 

9. člen 

(ocene) 

 

Z opisnimi ocenami se z besedami izrazi, kako učenec napreduje glede na opredeljene cilje 

oziroma standarde znanja v učnih načrtih.  

S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: 

nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5).  

Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen 

učenec, ki ne doseže standardov znanja, potrebnih za napredovanje v naslednji razred (v 

nadaljnjem besedilu: minimalni standardi), ki so določeni v učnih načrtih. 

 

10. člen 

(načini ocenjevanja) 

 

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, 

projektno delo in nastopi učencev. 

 

11. člen 

(ocenjevanje po ocenjevalnih obdobjih) 

 

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja.  



Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje 

učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na 

podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve 

uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat.  

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje 

učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena 

na podlagi pisnih izdelkov. 

 

12. člen 

(ocenjevanje pisnih izdelkov) 

 

Učenec lahko piše pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in 

enkrat na dan.  

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenec lahko piše pisne izdelke, namenjene 

ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu 

s 13. členom tega pravilnika. V tem primeru učenec ne sme pisati pisnih izdelkov tri dni 

zaporedoma.  

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenec seznanjen vsaj pet delovnih dni prej.  

Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno, razen v 

primeru iz 13. člena tega pravilnika. 

 

13. člen 

(ponovitev ocenjevanja pisnih izdelkov) 

 

Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali učni skupini 

oziroma polovica ali več izdelkov učencev v manjši učni skupini ocenjenih negativno, se 

pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno 

in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti.  

Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati 

skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja.  

Ocena se vpiše v redovalnico po drugem ocenjevanju. Upošteva se boljša ocena. Učencu, ki je 

bil ocenjen samo enkrat, se upošteva dosežena ocena. 

 

16. člen 

(zaključna ocena) 

 

Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega predmeta v 

šolskem letu oziroma ob koncu pouka posameznega predmeta, ki se izvaja po fleksibilnem 

predmetniku.  

V 1. in 2. razredu učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, s katero opiše 

učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih 

načrtih. Od 3. do 9. razreda učitelj oblikuje pri vseh predmetih zaključno številčno oceno, s 

katero oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih in 

pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.  

V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom učitelj v 1., 2. in 3. razredu pri 

vseh predmetih oblikuje zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek pri 

doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. Od 4. do 9. razreda 

učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno oceno. Če učenec pri posameznih 



predmetih prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se zaključna ocena pri teh 

predmetih oblikuje v skladu z drugim odstavkom tega člena.  

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja učitelj ob koncu pouka v šolskem letu 

oblikuje opisno oceno napredka po posameznih področjih. 

 

18. člen 

(oprostitev sodelovanja pri predmetu) 

 

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem 

predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje.  

Znanje učenca, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih zaradi obiskovanja glasbene 

šole z javno veljavnim programom, se iz teh predmetov ne ocenjuje. 

 

IV. NAPREDOVANJE UČENCEV IZ RAZREDA V RAZRED 

 

27. člen 

(neocenjenost učenca) 

 

Učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka, je lahko 

neocenjen iz vseh ali iz posameznih predmetov.  

Če je učenec iz prejšnjega odstavka neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali v delu 

ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi starši 

prilagodi načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen. O prilagoditvah odloči 

oddelčni učiteljski zbor.  

Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca šolskega leta 

opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). 

 

V. UGOVOR NA ZAKLJUČNO OCENO 

 

34. člen 

(ugovor na zaključno oceno) 

 

Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno 

ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala, zaključnega spričevala, obvestila o 

zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu pri ravnatelju vložijo obrazložen pisni 

ugovor.  

Obrazložen pisni ugovor na zaključno oceno iz predmeta, ki se je izvajal v fleksibilnem 

predmetniku, lahko starši vložijo v treh dneh po prejemu obvestila o zaključnih ocenah ob 

koncu pouka predmetov v fleksibilnem predmetniku.  

Ravnatelj po prejemu ugovora preveri, če je bil ugovor vložen pravočasno.  

Če je ugovor pravočasen, ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje 

komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Med člani komisije mora biti vsaj en član, 

ki ni zaposlen v tej šoli. V komisijo ne more biti imenovan učitelj, ki je učenca ocenil 

 

 


