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SOCIOLOGIJA 2. letnik  

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA 

V vsakem ocenjevalnem obdobju dijak pridobi najmanj eno pisno oceno.  Pisne naloge so 

vnaprej napovedane. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem poteka preverjanje znanja.  

MERILA ZA PISNO OCENJEVANJE  

0-49% = nzd (1) 

50–62% = zd. (2) 

63-76% = db. (3) 

76-89% = pdb. (4) 

90-100% = odl. (5) 

USTNO OCENJEVANJE 

Dijak je v vsakem ocenjevalnem obdobju dolžan pridobiti eno ustno oceno. Druge, spodaj 
navedene oblike pridobivanja ocen, lahko nadomestijo eno ustno oceno (v skladu z učnimi 
načrti za sociologijo in katalogi znanj), vendar vedno le v skladu s predhodnim dogovorom. 
Največ ena taka ocena v redovalnem obdobju: 

- samostojno delo in predstavitev, 

- referat,  

- seminarska naloga, 
- sociološki esej,  
- skupinsko delo.  

Vse oblike ocenjevanja so vnaprej določene. Vse pridobljene ocene so enakovredne.  

Dijak, je v posameznem ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjen, če so pridobljene 
ocene pozitivne, oziroma popravljene, če so nezadostne.  
 
Dijak je ob zaključku pouka v šolskem letu pozitivno ocenjen, če so vse pridobljene pisne 
in ustne ocene  pozitivne. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi samoiniciativnost 
dijakov in  sodelovanje pri pouku.  
 
Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju neocenjen/negativno ocenjen, učitelj določi način 
in najmanj en datum za pridobitev/popravljanje ocen.  
 
Dijak, ki je ob zaključku pouka v šolskem letu neocenjen, opravlja dopolnilni izpit.  
Dopolnilni izpit poteka pisno.  
 
Dijak, ki ima ob zaključku pouka v šolskem letu nezadostno oceno, opravlja popravni izpit. 
Popravni izpit poteka pisno .  
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PRILAGODITVE ZA DIJAKE S STATUSOM ŠPORTNIKA, KULTURNIKA (INDIVIDUALNA 

POGODBA) 

Dijak, ki ima status športnika, kulturnika (individualna pogodba)  je dolžan pridobiti dve 

pisni oceni.   

Dijaki s statusom športnika, je v posameznem ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjen, 
če so pridobljene ocene pozitivne, oziroma popravljene, če so nezadostne.  
 
Dijak s statusom športnika je ob zaključku pouka v šolskem letu pozitivno ocenjen, če so 
vse pridobljene pisne in ustne ocene  pozitivne. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi 
samoiniciativnost dijakov in  sodelovanje pri pouku.  
 
Dijaku s statusom športnika, ki je v ocenjevalnem obdobju neocenjen/negativno 
ocenjen, učitelj določi način in najmanj en datum za pridobitev/popravljanje ocen.  
 
Dijak, ki je ob zaključku pouka v šolskem letu neocenjen, opravlja dopolnilni izpit.  
Dopolnilni izpit poteka pisno.  
 
Dijak, ki ima ob zaključku pouka v šolskem letu nezadostno oceno, opravlja popravni izpit. 
Popravni izpit poteka pisno . 
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SOCIOLOGIJA NA MATURI, 4. LETNIK  

Dijak/ -inja bo v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobil/-a najmanj tri pisne ocene. Pisne 

ocene bodo zajemale t. i. strukturirane naloge ter sociološke eseje.  Dijak/-inja lahko pridobi 

eno ustno oceno s predstavitvijo referata na določeno temo po predhodnem dogovoru z 

učiteljem. Vse ocene so si enakovredne.  

MERILA ZA PISNO OCENJEVANJE  

90%-100% - ODLIČNO (5) 

76% - 89% - PRAV DOBRO (4) 

63% - 75% - DOBRO (3) 

50% - 62% - ZADOSTNO (2) 

0% - 49% - NEZADOSTNO (1) 

 

Dijak, je v posameznem ocenjevalnem obdobju pozitivno ocenjen, če so pridobljene 
ocene pozitivne, oziroma popravljene, če so nezadostne.  
 
Dijak je ob zaključku pouka v šolskem letu pozitivno ocenjen, če so vse pridobljene pisne 
in ustne ocene  pozitivne. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi samoiniciativnost 
dijakov in  sodelovanje pri pouku.  
 
Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju neocenjen/negativno ocenjen, učitelj določi način 
in najmanj en datum za pridobitev/popravljanje ocen.  
 
Dijak, ki je ob zaključku pouka v šolskem letu neocenjen, opravlja dopolnilni izpit.  
Dopolnilni izpit poteka pisno.  
 
Dijak, ki ima ob zaključku pouka v šolskem letu nezadostno oceno, opravlja popravni izpit. 
Popravni izpit poteka pisno .  

 

 

 


