
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
 

Podrobnosti o na činih preverjanja in ocenjevanja znanja so zapisane v Pravilniku o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. 
 

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da: 
• spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi, 
• upošteva poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 

interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja, 
• uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma 

standarde znanja in glede na razred, 
• pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse ocenjevalno 

obdobje, 
• daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem 

napredovanju, 
• omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje, 
• prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji. 
 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oziroma 
standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja. 
Doseganje ciljev oziroma standardov znanja se preverja pred, med in ob koncu obravnave 
novih vsebin iz učnih načrtov. 
 
Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje 
oziroma standarde znanja, in se opravi po preverjanju znanja. 
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, 
projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. 
 
Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja (predstavljeni 
kriteriji, način in roki ocenjevanja). 
Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne izdelke, ocene vpiše v redovalnico, pisne izdelke pa 
izroči učencem za informacijo staršem. 
Učitelj med šolskim letom na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah 
sodelovanja starše seznani z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda v 
izdelke in ocene v šolski dokumentaciji le za svojega otroka. 
 
Vse pisne oblike preverjanja, ki so ocenjene, morajo biti napovedane z vpisom v Dnevnik 
vsaj pet delovnih dni prej. 
Deset delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v 
primeru, če gre za ponovitev ocenjevanja. 
V prvem triletju devetletne OŠ se znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, v drugem z opisnimi in 
številčnimi ocenami, v tretjem pa samo s številčnimi ocenami. 
 
Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju. 
Najmanj ena ocena v vsakem ocenjevalnem obdobju in najmanj tri ocene v šolskem letu ne 
smejo biti pridobljene na podlagi pisnih izdelkov. 
 
Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura tedensko, se znanje 
učencev oceni najmanj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju in najmanj trikrat v šolskem 
letu, pri čemer ne sme biti večina ocen pridobljenih na podlagi pisnih izdelkov. 
 
Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in 
enkrat na dan. 



Učenci  lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat 
na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja. V tem primeru ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni 
zaporedoma. 
 
Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku oziroma polovica 
ali več izdelkov učencev v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka ocenjenih negativno, se 
pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno 
in pisnega ocenjevanja ne želijo ponoviti. Ocena se vpiše v predpisano dokumentacijo po 
drugem ocenjevanju. Upošteva se boljša ocena. Učencem, ki so bili ocenjeni samo, enkrat 
se upošteva dosežena ocena. 
 
Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov mora učitelj učenčevo znanje oceniti in učence 
seznaniti z ocenami ter ocene vpisati v redovalnico oddelka oziroma učne skupine 
najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo. 
 
Učenčev splošni uspeh se določi tako, da se upoštevajo zaključne ocene pri vseh predmetih. 
Pri določitvi splošnega uspeha se upoštevajo tudi učenčevi dosežki na tekmovanjih, njegov 
odnos do obveznosti v šoli, prizadevanje pri učenju ter aktivno sodelovanje v interesnih in 
drugih dejavnostih. 
Če učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere tri izbirne predmete, se pri določitvi splošnega uspeha 
pri teh predmetih upoštevata le dve višji zaključni oceni. 
 
Splošni uspeh učenca določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika. Razrednik 
oblikuje predlog ob sodelovanju učencev oddelka. 
 
Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem 
predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen 
pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje. 
 
Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše učencev 1. razreda pisno ali ustno 
obvesti o pridobljenih učenčevih ocenah. Če razrednik staršev ne more seznaniti ustno, jih 
obvesti pisno. 
Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše učencev 2. do 9. razreda pisno obvesti 
o pridobljenih učenčevih ocenah, ki so zapisane v redovalnici. 
 
Učenci ob zaključku pouka v šolskem letu dobijo spričevala z zaključnimi ocenami za 
posamezne predmete in oceno splošnega uspeha. 
 
Učenci v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju razredov ne ponavljajo, razen 
na zahtevo staršev ali predlog učitelja in svetovalne službe v dogovoru s starši. 
Odločitev o ponavljanju sprejme učiteljski zbor. 
 
Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob 
koncu pouka v šolskem letu pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov. 
Učenec, ki je v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ 
dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Popravni izpit lahko opravlja 
največ dvakrat v šolskem letu. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja 
razred. 
Učenec, ki je v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot 
dveh predmetov, razred ponavlja. 
Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, pri katerih je ob koncu 
pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Popravni izpit lahko opravlja do zaključka tekočega 
šolskega leta, v rokih, ki jih določa pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. 
Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred. 



Učenci, ki se ne odločijo za ponavljanje 9. razreda, lahko opravljajo popravne izpite še do 
zaključka naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri izpitne roke. 
 


