
Določila vrednotenja sprotnega dela dijakov  
s kreditnimi točkami za šolsko leto 2019−2020 

1. Določila veljajo enotno za vsa predmetna področja.

2. Sprotno delo dijakov vsaj trikrat v letu ovrednotimo s t. i. tristopenjskimi kreditnimi 
točkami (KT), in sicer 0 KT – slabo (neuspešno), 3 KT – povprečno (uspešno), 6 KT –
odlično (zelo uspešno). S kreditnimi točkami lahko vrednotimo znanje tekoče snovi,
opravljanje domačih nalog ali drugih, za predmet specifičnih obveznosti. Ob koncu
šolskega leta učitelj dijakove dosežene kreditne točke pretvori v oceno (glej točko 8), če je 
kreditne točke pridobil vsaj tri- ali večkrat.

3. Kreditne točke vpisujemo v učiteljeve osebne zapiske. Vsak tak zapis obvezno opremimo z
datumom in opombo o vsebini, ki smo jo vrednotili. Vrednotenje sprotnega dela lahko
učitelj izvaja nenapovedano. Število in oblike izvedenih vrednotenj se lahko od dijaka do
dijaka nekoliko razlikujejo, vsakega dijaka pa moramo ovrednotiti vsaj trikrat v letu.
Učitelj dijaka javno seznani s številom dodeljenih točk. Število in oblike vrednotenj za
kreditne točke ter zadnji rok za njihovo pridobivanje določi posamezni strokovni aktiv.

4. CILJI sprotnega preverjanja znanja dijakov:

• spodbuditi sprotno učenje in opravljanje obveznosti dijakov;
• omogočiti razumevanje nove obravnavane snovi zaradi usvojenih predhodnih

standardov znanja in s tem lažje doseganje zahtevanih standardov znanj, zapisanih v
učnih načrtih;

• omogočiti sprotno preverjanje etapnih ciljev.

5. OBLIKE sprotnega preverjanja znanja:

• kratko ustno preverjanje tekoče snovi (do 5 minut);
• kratko pisno preverjanje tekoče snovi (do 15 minut);
• pregledovanje domačih nalog;
• preverjanje priprave na pouk (npr. opravljanje dogovorjenih obveznosti, potrebnih za 

delo v šoli ipd.);
• druge oblike, ki jih določijo strokovni aktivi in so del načrta dela aktiva za tekoče šolsko

leto.

6. ŠTEVILČNO VREDNOTENJE sprotnega dela:

• 0 točk za neopravljeno ali zelo slabo opravljeno delo ali zelo slabo znanje;
• 3 točke za povprečno opravljeno delo ali znanje (ustrezno, a z večjimi

pomanjkljivostmi);
• 6 točk za odlično opravljeno delo ali odlično znanje z možnimi manjšimi

pomanjkljivostmi.



7. KRITERIJI za posamezno obliko sprotnega preverjanja 

a) USTNO PREVERJANJE TEKOČE SNOVI: 

• 0 točk za nepoznavanje obravnavanih pojmov in lastnosti ali njihovo napačno navajanje 
in razlago; 

• 3 točke za delno poznavanje obravnavanih pojmov, navajanje lastnosti in primerov, a z 
občutnimi pomanjkljivostmi, ki kažejo na slabše razumevanje povedanega; 

• 6 točk za odlično poznavanje in razlago obravnavane snovi, z navajanjem lastnosti in 
medsebojnih povezav ter samostojno izdelanimi primeri z možnimi manjšimi 
pomanjkljivostmi. 

b) PISNO PREVERJANJE TEKOČE SNOVI: 

• 0 točk za dosežen rezultat pod 40 %; 
• 3 točke za doseženih vsaj 40 %; 
• 6 točk za doseženih vsaj 80 %. 

Opomba: To so priporočene meje, ki pa lahko pri posameznih pisnih vrednotenjih nekoliko variirajo. 

c) OPRAVLJANJE DOMAČIH NALOG: 

• 0 točk za neoddano ali neopravljeno domačo nalogo ali če je opravljenih domačih nalog 
manj kot polovica vseh predvidenih ali če je večina nalog rešena napačno ali če dijak pri 
večini nalog zapiše le rešitve, brez postopka; 

• 3 točke, če je dijak dobro opravil vsaj dve tretjini predvidenih nalog ali če je rešil skoraj 
vse naloge, a z večjimi napakami; 

• 6 točk, če dijak pravilno opravi skoraj vse domače naloge in le z manjšimi napakami. 

č) OPRAVLJANJE LABORATORIJSKE VAJE OZIROMA IZDELKA: 

• 0 točk za neopravljeno ali zelo slabo opravljeno laboratorijsko vajo oziroma izdelek, 
večina nalog je rešena napačno ali laboratorijska vaja oziroma izdelek vsebuje le rešitve 
brez postopka; 

• 3 točke, če je dijak dobro opravil laboratorijsko vajo oziroma izdelek, pravilno je rešil 
vsaj dve tretjini nalog ali če je rešil vse naloge z večjimi napakami; 

• 6 točk, če je dijak laboratorijsko vajo oziroma izdelek opravil le z manjšimi napakami ali 
brez napak. 

8. Ob koncu pouka pridobljene kreditne točke pretvorimo v oceno. 

DOLOČANJE ocene iz kreditnih točk: 

a) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili trikrat v šolskem letu, dosežene 
točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

• 0 ali 3 točke … 1 (nzd) 
• 6 točk … 2 (zd) 
• 9 točk … 3 (db) 
• 12 točk … 4 (pdb) 
• 15 ali 18 točk … 5 (odl) 



b) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili štirikrat v šolskem letu, 
dosežene točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

• 0, 3 ali 6 točk  ...  1 (nzd)
• 9 točk … 2 (zd)
• 12 točk … 3 (db)
• 15 točk … 4 (pdb)
• 18, 21 ali 24 točk … 5 (odl)

c) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili petkrat v šolskem letu,
dosežene točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

• 0, 3 ali 6 točk  ...  1 (nzd)
• 9 ali 12 točk … 2 (zd)
• 15 točk … 3 (db)
• 18 ali 21 točk … 4 (pdb)
• 24, 27 ali 30 točk … 5 (odl)

č) Če smo dijakovo delo s kreditnimi točkami ovrednotili več kot petkrat v šolskem letu, 
dosežene točke pretvorimo v oceno na naslednji način: 

• 0–34 % … nzd (1)
• 35–49 % … zd (2)
• 50–64 % … db (3)
• 65–79 % … pdb (4)
• 80–100 % … odl (5)

Ocena, pridobljena s KT, lahko nadomesti ustno ali pisno oceno. 
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