Minimalni standard znanja
V skladu z učnim načrtom je v izobraževalnem programu aranžerski tehnik obvezni način
ocenjevanja izdelek oz. storitev.
Dijak ne doseže minimalnega standarda znanja, če je bil ob koncu 1. ocenjevalnega
obdobja ocenjen:




s samo eno negativno oceno,
z dvema negativnima ocenama,
z dvema negativnima ocenama in eno zadostno oceno.

Če je ocenjen z eno negativno in eno zadostno oceno ali dvema negativnima ocenama in
eno dobro oceno, učitelj sam presodi, ali je dosegel minimalni standard znanja.
Ob koncu šolskega leta dijak ne doseže minimalnega standarda znanja, če ima:



večino negativnih ocen,
dve negativni oceni v zadnjem ocenjevalnem obdobju.

Ne glede na dosežene ocene dijak ne dosega minimalnih standardov znanja v primeru, če
je bil v ocenjevalnem obdobju pri pouku prisoten manj kot 85% realiziranih ur.
Dijak, ki v 1. ocenjevalnem obdobju ne doseže minimalnih standardov znanja, oceno
popravi v dogovoru z učiteljem v štirinajstih dneh po ocenjevalni konferenci.
Če dijak do konca šolskega leta ne doseže minimalnih standardov znanja iz 1.
ocenjevalnega obdobja, ima popravni izpit.
Minimalni standardi za programske enote, ki so v posameznih programih na poklicni
maturi
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