
Spremembe števila ocen v SSI programih zaradi enega ocenjevalnega obdobja 

SLO 

Prvi letnik (136 ur, 4 obvezne ocene) 

1 ocenjevalno obdobje 

ustna ocena (knjiž. + jezik) ustna ocena (knjiž. + jezik) 

pisna ocena (jezikovni test) spis ali vodena interpretacija 

 govorni nastop (predstavitev osebe/kraja ...) 

Dodatno, po izbiri učitelja; ne odloča o pozitivni ali negativni končni oceni, lahko pa prispeva 

k zvišanju ali znižanju končne ocene: govorni nastop in pisni izdelek (domače naloge, 

dnevnik branja, tvorjenje besedilnih vrst, članek za Stik ...). 

Drugi letnik (144 ur, 4 obvezne ocene) 

1 ocenjevalno obdobje 

ustna ocena (knjiž. + jezik) ustna ocena (knjiž. + jezik) 

vodena interpretacija (poljuben odlomek iz 
romantike ali realizma) 

pisna ocena (jezikovni test) 

 govorni nastop (pesem) 

Dodatno, po izbiri učitelja; ne odloča o pozitivni ali negativni končni oceni, lahko pa prispeva 

k zvišanju ali znižanju končne ocene: govorni nastop in pisni izdelek (domače naloge, 

dnevnik branja, tvorjenje besedilnih vrst, članek za Stik ...). 

Tretji letnik (102 uri, 4 obvezne ocene) 

1 ocenjevalno obdobje 

ustna ocena (knjiž. + jezik) ustna ocena (knjiž. + jezik) 

vodena interpretacija (poljuben odlomek iz 
poznega realizma ali moderne ali obdobja 
med obema vojnama)* 

pisna ocena (jezikovni test) 

*Več članic aktiva prenese del snovi iz 2. letnika (npr. pozni realizem) v 3. letnik, kar je 

navedeno tudi v individualnih letnih pripravah. 

Dodatno, po izbiri učitelja; ne odloča o pozitivni ali negativni končni oceni, lahko pa prispeva 

k zvišanju ali znižanju končne ocene: govorni nastop in pisni izdelek (domače naloge, 

dnevnik branja, tvorjenje besedilnih vrst, članek za Stik ...). 

Četrti letnik (102 uri, 4 obvezne ocene) 

1 ocenjevalno obdobje 

ustna ocena (knjiž. + jezik) ustna ocena (knjiž. + jezik) 

pisna ocena (jezikovni test) vodena oz. samostojna interpretacija 
(neznano besedilo neznanega avtorja)  

Dodatno, po izbiri učitelja; ne odloča o pozitivni ali negativni končni oceni, lahko pa prispeva 

k zvišanju ali znižanju končne ocene: govorni nastop in pisni izdelek (domače naloge, 

dnevnik branja, tvorjenje besedilnih vrst, članek za Stik ...). 

IPT  

pisna ocena se spremeni v ustno.  

ITK  

pisna ocena se spremeni v ustno.  

 



 Št. ocen posamezne oblike ocenjevanja 

Predmet/ modul Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

ANG 1. letnik 1* 1   1 1   

ANG 2.letnik 1* 1   1 1   

ANG 3.letnik 1* 1   1 1   

ANG 4.letnik 1* 1**   1 1   

Opombe: *oceno lahko pridobi do konca ocenjevalnega obdobja 
**dijak mora pridobiti v šolskem letu eno ustno oceno iz govornega nastopa 
 

 Št. ocen posamezne oblike ocenjevanja 

Predmet/ modul Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

FIZ 2 SSI 1 1* / / 1 / / 1** 

FIZ 3 SSI 1 1* / / 1 / / 1** 

* Ustno oceno lahko dobijo v 1. ali 2. konferenci. 

** Zaradi pouka na daljavo bo ocena iz laboratorijskih vaj opravil/ni opravil in ne številčna 

ocena. 

Pri fiziki bomo zmanjšali število pisnih preverjanj znanja z ocenjevanjem iz treh na dve pisni 

oceni.  

 

GEO, SOC, ZGO, KSP 

Kriterijev ocenjevanja znanja ne spreminjamo.  

Učitelj lahko po lastni presoji spremeni vrsto ocene (npr. pisno nadomesti z ustno, s 

seminarsko nalogo, z reševanjem kviza ali oddajo drugega izdelka). 

 Št. ocen posamezne oblike ocenjevanja 

Predmet/ modul Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

Pisno Ustno Sem. 
naloga 

Vaje/ 
izdelek/ 
zagovor/ 
praktični 
preizkus 

OSOt    1***      1***  1***      

***Zaradi izjemnih okoliščin lahko dijak pridobi ocene z 

izdelkom oziroma seminarsko  nalogo. Po potrebi zadoščata tudi dve oceni.  

UIK 

Spremeni se način ocenjevanja: ustni oceni se nadomestita s seminarsko nalogo in oceno 

izdelka. 


