OCENJEVANJE ZNANJA
V skladu s pravilnikom o Preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah dijak pridobiva
ocene pri biologiji na naslednje načine:
Kriterij za ocenjevanje:
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1. Pisno ocenjevanje znanja: Pisno ocenjevanje znanja je napovedano, datum se določi
v dogovoru z dijaki in se vpiše v šolsko dokumentacijo. Znanje se ocenjuje pisno
najmanj enkrat v šolskem letu. Pisni izdelki morajo biti napisani z modrim ali črnim
pisalom.
2. Ustno ocenjevanje znanja: Ustno ocenjevanje znanja je napovedano, datum se določi
na začetku šolskega leta in se vpiše v šolsko dokumentacijo.
Dijak lahko pridobi v šolskem letu več ustnih ocen, pridobiti pa si mora najmanj eno v
šolskem letu. Ustno preverjanje znanja obsega tri vprašanja.
3. Ocenjevanje laboratorijskih in terenskih vaj ter drugih izdelkov:
a) Oceno iz laboratorijskih in terenskih vaj pridobi učitelj po izvedenih vajah in oddanih
poročilih. Za ocenjevanje se uporabljajo Merila za ocenjevanje laboratorijskih in
terenskih vaj, ki so objavljena v Predmetnem izpitnem katalogu za splošno maturo.
Dijak pridobi oceno, če opravi vsaj polovico (50%) vseh izvedenih vaj.
b) Ocenjevanje drugih izdelkov
Učitelj pri pouku lahko oceni tudi seminarske naloge, predstavitve, projektno delo,
poročila, eseje in plakate.

Potrebno število ocen po posameznih ocenjevalnih obdobjih
Dijak mora v šolskem letu pridobiti najmanj dve oceni, eno ustno in eno pisno. V 4. letnikih-

IBIO se pridobi ocene na drugačen način glede na izvedbene možnosti.

Prisotnost pri pouku, ocenjevanje in končna ocena
Na dan napovedanega ocenjevanja mora biti dijak navzoč pri vseh urah pouka. V nasprotnem
primeru ga učitelj lahko ne oceni. Dijakom, ki si ne pridobijo pisne ocene v rednem roku,
lahko učitelj določi datum in uro naknadnega pisnega ocenjevanja izven rednega pouka.
Učitelj zaključi oceno po svoji presoji glede na celoletno delo pri pouku, dosežke in napredek
dijaka. Dijak je pozitivno ocenjen, če doseže minimalne standarde znanja.
Popravni in dopolnilni izpiti:
Popravni in dopolnilni izpit se izvede samo pisno in traja 60 min.
Učni pripomočki:
Dijaki pri pouku uporabljajo učbenike in delovne zvezke, ki so veljavni v skladu s šolsko
zakonodajo. Pri pouku izdelajo zapiske in jih sproti urejajo. Dijaki v procesu izobraževanja
uporabljajo tudi spletno učilnico za biologijo in drugo IKT tehnologijo.
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