
 

 
V skladu z 12. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 30/18) in Sklepom 
ministrice za  izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020) ravnateljica ŠC Celje, 
Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko po predhodni obravnavi na seji učiteljskega zbora dne 30. 
11. 2020 določa 
 
Dodatek k ŠOLSKIM PRAVILOM OCENJEVANJA ZNANJA 
 
Dodatek k Šolskim pravilom Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje z dne 14. 
10. 2020 (v nadaljevanju besedila šolska pravila) v skladu s prvim odstavkom 12. člena Pravilnika o 
ocenjevanju znanja v srednjih šolah (v nadaljevanju besedila pravilnik) in Sklepom ministrice za  
izobraževanje, znanost in šport (št.: 600-140/2020/1 z dne 26. 11. 2020, v nadaljevanju besedila sklep) 
obsegajo navodila učiteljem oziroma strokovnim strokovnim aktivom za pripravo usklajenih načrtov 
ocenjevanja znanja s sklepom ministrice. 
 
1. člen 
(ocenjevalna obdobja) 
 
V skladu s Sklepom ministrice je v šolskem letu 2020/2021 samo eno ocenjevalno obdobje. 
 
2. člen 
(izvajanje pouka na daljavo) 
 
V času od 19. 10. 2020 do preklica se pouk, preverjanje in ocenjevanje izvaja na daljavo. 
Pri načrtovanju in izvajanju ocenjevanja na daljavo naj učitelj upošteva Priporočila za preverjanje in 
ocenjevanje znanja v srednji šoli v času izvajanja pouka na daljavo, ki so jih pripravili na ZRSŠ (št.: 091-
27/2020-2 z dne 29.11 2020).) 
 
3. člen 
(število ocen) 
 
Glede na spremenjene razmere mora učitelj oz. učitelji, če predmet oz. strokovni modul (v nadaljevanju 
predmet) poučuje več učiteljev, pripraviti nov načrt ocenjevanja znanja. Pri pripravi novih načrtov 
ocenjevanja znanja je potrebno upoštevati: 

• katere učne vsebine so primerne za poučevanje na daljavo in s tem ustrezno prilagoditi letne učne 
priprave in ustrezno prilagoditi ocenjevanje na daljavo 

• število načrtovanih ocen je treba prilagoditi tako, da je obseg in oblika prilagojena možnostim 
ocenjevanja na daljavo 

 
4. člen 
(Protokoli za izvedbo pouka na daljavo) 
Dodatna navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo določa Protokol Srednje šole za storitvene 
dejavnosti in logistiko za izvedbo pouka na daljavo. 
 
5. člen 
(Uveljavitev Dodatka k šolskim pravilom ocenjevanja znanja) 
 
Dodatek k šolskim pravilom ocenjevanja znanja stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani. 
Učitelji so dolžni pri prvi učni uri po uveljavitvi dodatka k šolskim pravilom dijakom pojasniti spremembe pri 
organizaciji pouka ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja v šolskem letu 2020/2021. 
 
 
Celje, 30. 11. 2020 

Ravnateljica 
Saša Silovšek 


