
Aktiv ŠVZ SICLj 

Ljubljana, 17. 4. 2020 

Ocenjevanje dijakov v okviru izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah -

ŠVZ 

V aktivu ŠVZ  na SICLj smo (glede na okrožnico MIZŠ št. 603-3/2020/15 na podlagi 

navodil Zavoda Republike Slovenije za šolstvo št. 091-6/2020-1 za preverjanje in 

ocenjevanje znanja v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega 

poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja, 4.2 točke Letnega delovnega načrta  

ŠVZ SICLj 2019/20 in načrta za pridobivanja ocen pri ŠVZ na SICLj z dne 20. 8. 

2019)  določili način ocenjevanja in zaključevanja ocen za čas začasne prepovedi 

zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 

samostojnih visokošolskih zavodih, in sicer: 

1) Glavni del pri ocenjevanju pouka ŠVZ na SICLj posameznih dijakov/-inj  v  

2. polletju šolskega leta 2019/2020 predstavlja njihovo aktivno sodelovanje v 

telovadnici  SICLj  do 13. 3. 2020 oziroma pogoji za pridobitev ocene pri urah 

športne vzgoje, ki so opisani v Pravilih z dne 20. 8. 2019. 

2) Glede na  pridobljeno dokumentacijo dijakov-/inj SICLj v obliki vračanja 

vadbenih listov in ostalih nalog, ki smo jih zahtevali učitelji ŠVZ, na e-poštne  

naslove učiteljev ŠVZ v času dela na daljavo/na domu od 23. 3. 2020 dalje, 

smo se odločili, da se bo dijakom/-injam, štelo aktivno sodelovanje pri pouku 

na daljavo/na domu izključno kot izboljšanje ocene pri pouku ŠVZ za  

2. polletje šolskega leta 2019/2020, vezano na točko 1, in nikakor ne kot 

znižanje ocene, vezano na točko 1 tega dokumenta. 

3) Za dijake/-inje SICLj, ki ne sodelujejo pri pouku na daljavo, ki ne vračajo 

vadbenih listov in ostalih nalog, zahtevanih s strani učiteljev ŠVZ,  bo za 

oceno veljalo njihovo aktivno sodelovanje v telovadnici  SICLj  do 13. 3. 2020, 

ker ne posedujemo sredstev in zmožnosti za ugotovitev in sprejem zaključka, 

zakaj dijaki/-inje ne sodelujejo (ne dobivajo gradiva, nimajo ustrezne IKT-

opreme, nimajo internetne povezave za obliko dela na daljavo ...). 

4) Neocenjeni  dijaki/-inje do 13. 3. 2020 bodo imeli glede na odzivnost možnost 

pridobiti pozitivne ocene, če bodo sodelovali, kar pomeni, vračali vadbene 

liste, seminarske naloge oziroma opravili zadolžitve, ki jih bodo dobili od 

učiteljev ŠVZ SICLj. 

5) Z neocenjenimi dijaki/-injami do 13. 3. 2020, ki se od 23. 3. 2020 do 

prenehanja razlogov za pouk na daljavo v času prepovedi zbiranja ljudi v 



zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih, ne bodo odzvali, se bo osebno prek kontaktnih 

podatkov v eAsistentu in prek razrednikov poskusilo priti v stik. V primeru, da 

se glede na pridobljene kontaktne podatke dijakov/inj in njihovih staršev ali 

skrbnikov (e-pošta, gsm- številka) ne bodo odzvali, bo dijak/-inja v 2. polletju  

šolskega leta 2019/2020 pri pouku ŠVZ ocenjen z neocenjeno oceno. 

Tak način ocenjevanja  in zaključevanja ocen pri pouku ŠVZ na SICLj velja za 

letnike, ki niso zaključni, če vlada  RS do 22. 5. 2020, ko je z navodili o šolskem 

koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/20, št.  6036-182/2019/1, določeno, da 

je  zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike, ne sprejme 

odloka o prenehanju razlogov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, kar 

ugotovi s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Za zaključne letnike pri pouku ŠVZ na SICLj v prejšnjem odstavku opisani način 

ocenjevanja in zaključevanja ocen velja, če vlada RS do 1. 5. 2020 ne sprejme 

odloka o prenehanju razlogov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja 

vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, kar 

ugotovi s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Če vlada RS do omenjenih datumov v prejšnjih dveh odstavkih, ki se nanašajo na 

zaključne in vse ostale letnike na SICLj, sprejme odlok o prenehanju razlogov o  

začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, kar ugotovi s sklepom, ki ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, bo vsa  pridobljena dokumentacija dijakov-/inj 

SICLj, v obliki vračanja vadbenih listov in ostalih nalog, ki smo jih zahtevali učitelji 

ŠVZ, na svoje e-poštne naslove v času dela na daljavo/na domu, od 23. 3. 2020 

dalje, vplivala izključno na možno zvišanje ocene v 2. polletju šolskega leta 

2019/2020 pri pouku ŠVZ na SICLj. 

 

aktiv ŠVZ 

 


