
Obvestilo o zaključevanju šolskega leta in ocenjevanju 
 
OCENJEVANJE 
 
Po prvomajskih počitnicah se je lahko začelo ocenjevati na daljavo. V 2. ocenjevalnem obdobju 
mora vsak dijak pri vsakem predmetu imeti vsaj eno oceno, če je ta negativna, pa še eno. Prav tako 
lahko profesorje zaprosite za možnost višanja te ene ocene, če z njo niste zadovoljni (seveda je 
zaključena ocena skupek pridobljenih ocen). Negativne ocene iz 1. ocenjevalnega obdobja boste 
popravljali poleg te ene ocene.  
 
NAČINI PRIDOBIVANJA OCEN 
 
Kaj narediti za pridobitev ocene, vam bodo povedali posamezni profesorji. Lahko je ocenjevanje 
pisno ali ustno, lahko tudi v obliki seminarskih nalog ali drugih izdelkov. Lahko vam upoštevajo tudi 
delo na daljavo in vam sedaj nekaj dela prihranijo, če ste delo seveda sproti opravili.  
 
TERMINI 
 
Dogovarjali se boste s posameznimi profesorji, ki bodo vpisovali datume, ure in načine v Lopolis, 
tako da lahko le-te preverite tudi pri razrednikih. Prosim, opozorite razrednika, če bi nastala 
situacija, da bi bilo v kakšnem tednu za posameznika preveč ocenjevanj. Prav tako sporočajte 
razrednikom, če vas kaj skrbi.  
 
SEZNANJANJE Z OCENAMI 
 
Svoje ocene lahko preverite v Lopolisu, dostop do redovalnice imate dijaki in tudi starši (dostop 
preko 'Starega Lopolisa').  
 
ZAKLJUČEK POUKA 
 
Pouk se za dijake 1., 2. in 3. letnika zaključi na daljavo. V šolo bodo v maju in juniju po presoji 
vodstva, strokovnih služb in učiteljskega zbora vabljeni tudi tisti dijaki nižjih letnikov, ki potrebujejo 
dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključku šolskega leta. 
 
POPRAVNI IZPITI 
 
Tisti dijaki, ki kljub prilagoditvam razmeram in trudu ne bodo uspeli popraviti negativnih ocen, bodo 
imeli popravne izpite  1. 7. 2020.  
 

V primeru kakršnih koli vprašanj, dvomov, skrbi, se najprej obrnite na razrednika/razredničarko, 
šele nato na svetovalno delavko oz. vodstvo šole.  

Dijaki, večina vas dela zavzeto in odgovorno, zahvaljujemo se vam za trudi in delavnost! To, z 
epidemijo zaznamovano šolsko leto, bomo izpeljali s čim več razumevanja za vse vključene!  

Bruno Petrič, ravnatelj 


