Minimalni standardi znanja
Tuji jeziki
Dijak se ocenjuje z ocenami 1, 2, 3, 4, 5.
V skladu z učnim načrtom se dijakovo znanje v šolskem letu preverja najmanj trikrat
pisno in dvakrat ustno, če tuj jezik obsega 105 ur. Za tuj jezik v obsegu 70 ur velja, da
mora dijak pridobiti najmanj 2 pisni in 2 ustni oceni. Dijak mora pristopiti k vsem
napovedanim pisnim ocenjevanjem znanja. V primeru, da dijak ne pristopi k vsem
napovedanim pisnim ocenjevanjem znanja, je lahko neocenjen. Če dijak v vnaprej
določenem roku ne odda seminarske naloge, izdelka ali eseja, je ocenjen z oceno
nezadostno (1).
Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja dijak ne doseže minimalnega standarda znanja, če
je bil ocenjen:




s samo eno negativno oceno,
z dvema ali več negativnimi ocenami,
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.
Dijak je NEOCENJEN:



če ni pridobil vseh predpisanih ocen,
če je bil prisoten manj kot 85% realiziranih ur pouka.

Ob koncu šolskega leta dijak ne doseže minimalnega standarda znanja, če ima:




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

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 obeh

ocenjevalnih obdobij, ima popravni izpit.
Če je 40% ali več dijakov ocenjenih z negativno oceno, se test enkrat ponavlja. Vpišeta se
obe oceni.
Pragovi za ocene pri pisnem ocenjevanju znanja:
Do 49%
50% - 64%

Nezadostno (1)
Zadostno (2)

65% - 79%
80% - 89%
90% - 100%

Dobro (3)
Prav dobro (4)
Odlično (5)

Dijaki s posebnimi potrebami
Dijak lahko piše prilagojen test, pri katerem je najvišja možna ocena dobro (3).
Pragovi za ocene prilagojenega testa:




0 – 64 % nezadostno
65– 82 % zadostno
83 – 100 % dobro

