ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA SREDNJE FRIZERSKE ŠOLE LJUBLJANA –
PRILAGODITVE PRAVIL ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO
S temi prilagoditvami na podlagi Šolskih pravil in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah se
dopolnijo pravila ocenjevanja zaradi izobraževanja na daljavo, ki se izvaja zaradi upoštevanja Odloka o
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ.
Sledeči členi Pravil so prilagojeni in veljajo do preklica. Ostali členi Šolskih pravil ostajajo v veljavi.
5. člen
(obveznosti)
2. odstavek:
Z načini izpolnjevanja obveznosti pri posameznem predmetu učitelj seznani dijake v tednu med 6. 4. in
17. 4. 2020. Načini izpolnjevanja obveznosti so določeni v načrtu preverjanja in ocenjevanja znanja za
posamezni predmet oziroma strokovni modul (Priloga 1).
6. člen
(načrt ocenjevanja znanja)
Med 6. 4. in 17. 4. 2020 se določijo roki za pisno ocenjevanje znanja pri posameznih predmetih. Datume
se vnese v elektronsko redovalnico v rubriko »Napovedovanje ocenjevanja«. Oddelek oziroma skupino
z načrtom ocenjevanja znanja seznani učitelj predmeta oziroma strokovnega modula.
7. člen
(število ocen)
Število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem
obdobju je razvidno iz Priloge 1.
8. člen
(obvezno ponavljanje pisnega izdelka)
Glej veljavna šolska pravila.
9. člen
(seznanitev z oceno)
3. odstavek:
Po ocenitvi pisnih izdelkov učitelj omogoči dijaku vpogled v pisni izdelek oz. če je pisni izdelek urejen v
orodju Teams (Forms), ga dijak lahko vidi takoj, če so vprašanja vsa izbirna oz. v petih (5) delovnih dneh
od oddaje pisne naloge.
Učitelj ne izroči dijaku ocenjenega pisnega izdelka, ker obstaja v elektronski obliki.
17. člen
(ukrepi)
Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj podvomi v pristnost
dijakovih pisnih odgovorov, lahko zahteva ustni zagovor pisnih izdelkov.

Če dijak ne pristopi k ustnemu, pisnemu ocenjevanju ali oddaji izdelka za oceno in lahko dokaže, da je
imel tehnične ali zdravstvene težave, mu učitelj določi nov datum in ga obravnava individualno. V
redovalnico vpiše oznako NPS za evidenco.
Če pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja znanja učitelj dijaka zaloti pri uporabi
ali posedovanju nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah šolskih pravil
ocenjevanja, ga lahko oceni z negativno oceno ali predlaga ustrezen ukrep.
Če dijak na zahtevo učitelja noče oddati pisnega izdelka ali dijak na zahtevo učitelja noče odgovarjati
na zastavljena vprašanja, ga lahko učitelj oceni z negativno oceno.
Glej še ostale ukrepe v 17. členu, ki se ne spremenijo.

Prilagoditve obravnaval celotni učiteljski zbor na PUZu, 7. 4. in 9. 4. 2020.
Prilagoditve sprejel celotni učiteljski zbor na PUZu, 17. 4. 2020.

Ljubljana, 17. 4. 2020

Priloga 1

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. a
Ustno (način)
SLO
2
1
govorni nastop
(videoposnetek)
MAT
2
iz pridobljenih znakov (15)
za sodelovanje
ANG
1
/
DRUŽ

1 (2)

NAR

1

UMET

2

FRIt1

1

FRIt2

1-2

FRIp

1

ŠVZ

IZAt

1

IZAp

1

INF

2

BONT

1

ZNŽ

1

datum
Pisno (način)
do 10. 5. 2020 1
test (Forms)

datum
6.05.2020

do 22. 5. 2020 pisno oceno so že pridobili

Seminarska naloga (Kultura,
tisti ki še niso pridobili
ocene); Izdelek - plakat,
sodelovanje Trajnostni
razvoj
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ali ustna ocena
Kontrolna naloga- GotikaRokoko-že pisali

22. 4. 2020
maj 2020

delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi do
sedaj opravljenih
normativov
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)

20.4. 20.5.2020

april,maj

naloge v Teams točkovanje
/

do 20.5. 2020

/

/

samo
Seminarska naloga odana na 30.03.2020
popravljanje izbrani mail- rok 30.3.2020
ocen, maj videokonfere
nca
Ustni zagovor testa in nalog V maju.
Test (Forms)
(Teams - videokonferenca)
/
1.Estetske vaje: Gotika20.04.2020
Rokoko 2. Strip ( ni obvezen) maj 20

do 25.5.2020 dnevnik gibanja

do 25.5. 2020

Seminarska naloga odana na 30.03.2020
izbrani mail
delo z video-gradivi
20.4. (dodeljene naloge v
20.5.2020
Teamsih) in na podlagi do
sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega dela - do 15. 4. 2020 seminarska naloga
do 20. 5. 2020
dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se
maj
kratek test v Forms (v
do 20. 5. 2020
vrnemo v šolo)
primeru, da se ne vrnemo v
šolo)
/
/
opravljene dodeljene
19.05.2020
naloge ter kviz v orodju
Forums

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. b
Ustno (način)

datum

SLO

2

1
do 10. 5. 2020
govorni nastop
(videoposnetek)
iz pridobljenih znakov za do 22. 5. 2020
sodelovanje (15)
/

MAT

2

ANG

1

DRUŽ

1 (2)

Seminarska naloga
22. 4. 2020
(Kultura, tisti ki še niso maj 2020
pridobili ocene); Izdelek plakat, sodelovanje
Trajnostni razvoj

NAR

1

UMET

2

FRIt1

1

Ocenjevanje dodeljenih april,maj
nalog ali ustna ocena
Kontrolna naloga- Gotika- samo
Rokoko-že pisali
popravljanje
ocen, maj videokonfere
nca
Ustni zagovor testa in
V maju.
nalog (Teams videokonferenca)

FRIt2

1 do 2

FRIp

1

ŠVZ

1

IZAt

1

IZAp

1

INF

2

BONT

1

ZNŽ

2

Pisno (način)

datum

1
test (Forms)

6.05.2020

pisno oceno so že
pridobili
naloge v Teams točkovanje
/

do 22.5.2020

/

/

Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020

30.03.2020

Test (Forms)

24.04.2020

1.Estetske vaje: Goatika- 20.04.2020
Rokoko
maj 20
2. Strip ( ni obvezen)
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
normativov
ocenjevanje oddanih
nalog (oddaja filmčka,
fotografij)

20.4. 20.5.2020

do 25.5.2020 dnevnik gibanja

Seminarska naloga
odana na izbrani mail
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se
vrnemo v šolo)
ocenjevanje oddanih
nalog

do 25.5.2020

rok 30.3.2020

20.4. 20.5.2020

do 15. 4. 2020 seminarska naloga

do 20. 5. 2020

maj

do 20. 5. 2020

kratek test v Forms (v
primeru, da se ne
vrnemo v šolo)
do 15.5.2020 test- naloge v teams

19.05.2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. c
Ustno (način)
datum
Pisno (način)
SLO
2
1
do 10. 5. 2020 1
govorni nastop
test (Forms)
(videoposnetek)
MAT
2
iz pridobljenih znakov za do 22. 5. 2020 šolska n. - naloge v
sodelovanje (15)
Teams
ANG
1
/
naloge v Teams točkovanje
DRUŽ
1(2)
Seminarska naloga
22. 4. 2020
/
(Kultura, tisti ki še niso maj 2020
pridobili ocene); Izdelek plakat, sodelovanje
Trajnostni razvoj
NAR

1

UMET

2

FRIt1

2

FRIt2

1 do 2

FRIp

1

ŠVZ

1

IZAt

1

IZAp

1

INF

2

BONT

1

ZNŽ

2

Ocenjevanje dodeljenih april,maj
nalog ali ustna ocena
Kontrolna naloga- Gotika- samo
Rokoko-že pisali
popravljanje
ocen, maj videokonfere
nca
Ustni zagovor testa
maj
(Teamsvideokonferenca)

datum
6.05.2020

18.05.2020
do 21.5. 2020

/

/

Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020

30.03.2020

Test - naloge v Teams

13.05.2020

1.Estetske vaje: Goatika- 20.04.2020
Rokoko 2. Strip ( ni
maj 20
obvezen)
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
normativov
ocenjevanje oddanih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)

20.4. 20.5.2020

do 25.5.2020 dnevnik gibanja

Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se
vrnemo v šolo)
ocenjevanje oddanih
nalog

do 25.5.2020

30.03.2020

20.4. 20.5.2020

do 15. 4. 2020 seminarska naloga

do 20. 5. 2020

maj

do 20. 5. 2020

kratek test v Forms (v
primeru, da se ne
vrnemo v šolo)
do 15.5.2020 test- naloge v teams

19.05.2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. d
Ustno (način)
SLO

2

1
govorni nastop
(videoposnetek)
/
/

datum

do 10. 5. 2020 1
test (Forms)

MAT
ANG

1

DRUŽ

1(2)

Seminarska naloga
22. 4. 2020
(Kultura, tisti ki še niso maj 2020
pridobili ocene); Izdelek plakat, sodelovanje
Trajnostni razvoj

NAR

1

UMET

2

FRIt1

1

Ocenjevanje dodeljenih april,maj
nalog ali ustna ocena
Kontrolna naloga- Gotika- samo
Rokoko-že pisali
popravljanje
ocen, maj videokonfere
nca
Ustni zagovor testa in
maj
nalog (Teams videokonferenca)

FRIt2

1 do 2

FRIp

1

ŠVZ

1

IZAt

1

IZAp

INF

2

BONT

1

ZNŽ

2

Pisno (način)

datum
6.05.2020

test (Forms)
naloge v Teams točkovanje
/

do 15.5.2020
do 22.5. 2020

/

/

Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020

30.03.2020

Test (Teams)

20.04.2020

1.Estetske vaje: Goatika- 20.04.2020
Rokoko 2. Strip ( ni
maj 20
obvezen)
Delo z video gradivi
20.4.dodeljene naloge v
20.5.2020
Teamsih in na podlagi do
sedaj opravljenih
normativov
ocenjevanje oddanih
do 25.5.2020 dnevnik gibanja
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij kot dokaz)
Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020
Delo z video gradivi
20.4dodeljene naloge v
20.5.2020
Teamsih in na podlagi do
sedaj opravljenih
storitev/ izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega do 15. 4. 2020 seminarska naloga
dela - dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se maj
kratek test v Forms (v
vrnemo v šolo)
primeru, da se ne
vrnemo v šolo)
ocenjevanje oddanih
15.05.2020
test- naloge v teams
nalog

do 25.5.2020

30.03.2020

do 20. 5. 2020
do 20. 5. 2020

19.05.2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. e
Ustno (način)
SLO

2

MAT
ANG

1

DRUŽ

1

NAR

1

UMET

2

FRIt1

2

FRIt2

1 do 2

FRIp

1

ŠVZ

1

IZAt
IZAp

1
1

INF

2

BONT

1

ZNŽ

1

datum

1
do 10. 5. 2020
govorni nastop
(videoposnetek)
/
ustno ocenjevanje
do 20. 5. 2020
(Teams
videokonferenca)
Predstavitev
maj.20
dogovorjena z go.
Koračin
Ocenjevanje dodeljenih april,maj
nalog ali ustna ocena
Kontrolna naloga- Gotika- samo popravljanje
Rokoko-že pisali
ocen, maj videokonferenca
Ustni zagovor testa
maj
(Teamsvideokonferenca)

Pisno (način)

datum

1
test (Forms)

6.05.2020

test (Foms)

do 15.5.2020

/

/

/

Seminarska naloga odana na 30.03.2020
izbrani mail- rok 30.3.2020
test-naloge v Teams

13.05.2020

1.Estetske vaje: Goatika20.04.2020
Rokoko 2. Strip ( ni obvezen) maj 20
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
normativov
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
ustno ali kviz
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se
vrnemo v šolo)

20.4. - 20.5.2020

/

/

do 25.5.2020

dnevnik gibanja

april,maj
20.4. - 20.5.2020

kviz

do 15. 4. 2020

seminarska naloga

maj

kratek test v Forms (v
do 20. 5. 2020
primeru, da se ne vrnemo v
šolo)
opravljene dodeljene naloge 19.05.2020
ter kviz v orodju Forums

do 25.5.2020

do 20. 5. 2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 1. f
Ustno (način)
datum
SLO
2
1
do 10. 5. 2020
govorni nastop
(videoposnetek)
MAT
2
Ustni zagovor testa
maj
(Teams videokonferenca
ANG
1
ustno ocenjevanje
do 18. 5. 2020
(Teams
videokonferenca)
DRUŽ
2
Seminarska naloga
22. 4. 2020
(Kultura);
maj 2020
Izdelek - plakat,
sodelovanje Trajnostni
razvoj
NAR
1
Ocenjevanje dodeljenih april,maj
nalog ali ustna ocena
UMET
2
Kontrolna naloga- Gotika- samo
Rokoko-že pisali
popravljanje
ocen, maj videokonfere
nca
FRIt1
2
Ustni zagovor testa
maj
(Teams videokonferenca
FRIt2
1 do 2

FRIp

1

ŠVZ

1

IZAt
IZAp

1
1

INF

2

BONT

1

ZNŽ

1

delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
normativov
Ocenjevanje dodeljenih
nalog Oddaja filmčka,
fotografij)
ustno ali kviz
delo z video-gradivi
(dodeljene naloge v
Teamsih) in na podlagi
do sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog
ustno spraševanje (če se
vrnemo v šolo)

20.4. 20.5.2020

/

/

Pisno (način)
1
test (Forms)

datum
6.05.2020

Test-naloge v Teams

8.05.2020

/

/

/

/

Seminarska naloga
odana na izbrani mailrok 30.3.2020

30.03.2020

Test -naloge v Teams

13.05.2020

1.Estetske vaje: Goatika- 20.04.2020
Rokoko 2. Strip ( ni
maj 20
obvezen)

do 25.05.2020 dnevnik gibanja

april,maj
20.4. 20.5.2020

do 25. 5. 2020

kviz

do 15. 4. 2020 seminarska naloga

do 20. 5. 2020

maj

do 20. 5. 2020

kratek test v Forms (v
primeru, da se ne
vrnemo v šolo)
opravljene dodeljene
naloge ter kviz v orodju
Forums

19.05.2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. a
Ustno (način)
datum
Pisno (način)
SLO
2
1
do 10. 5. 2020 1
govorni nastop
test (Forms)
(videoposnetek)
MAT
2
iz pridobljenih znakov za do 18. 5. 2020 šolska naloga - naloge v
sodelovanje (10)
Teams
ANG
1
/
naloge v Teams točkovanje
NAR
1 ali 2
Ocenjevanje dodeljenih april,maj
/
nalog ali ustna ocena
DRUŽ
1
Izdelek in sodelovanje do 11.5.2020 /
ŠVZ
1
ocenjevanje oddanih
do 20.5.2020 dnevnik gibanja
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
PODJ
1
Ocenjevanje dodeljenih do 22. 05.
/
nalog in izdelek
2020
SOC
1
/
/
1
seminarska naloga
FRI p
1
delo z video-gradivi, na 20.4. podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji
barvanja
FRI t1
1
Ustni zagovor testa in
V maju.
Test (Forms)
nalog(Teams videokonferenca)
MAN p
1
delo z video-gradivi, na 20.4. podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli
MAN t
1
Ustni zagovor
do 22. 05.
test - naloge v Teams
testa(Teams 2020
videokonferenca)
LIČ p
1
delo z video-gradivi, na 20.4. podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji ličenja
LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih maj
nalog

datum
7.05.2020

12.05.2020
do 15.5. 2020
do 15. 5. 2020

do 20.5.2020

/
do 24. 4. 2020

24.04.2020

14.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

9. april
27. april

/

do 15. 5. 2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. b
Ustno (način)
SLO

2

MAT

2

ANG

1

NAR

1 ali 2

DRUŽ
ŠVZ

1
1

PODJ

1

SOC

1

FRI p

1

FRI t1

1

MAN p

1

MAN t

1

LIČ p

1

LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

datum

1
do 10. 5. 2020
govorni nastop
(videoposnetek)
iz pridobljenih znakov za do 18. 5. 2020
sodelovanje (10)
/
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ali ustna ocena
Izdelek in sodelovanje
ocenjevanje oddanih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
Ocenjevanje dodeljenih
nalog in izdelek
/

april,maj

delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji
barvanja
Ustni zagovor testa in
nalog (Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli
Ustni zagovor testa
(Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji ličenja

20.4.20.5.2020

Pisno (način)

datum

1
test (Forms)

7.05.2020

šolska naloga - naloge v
Teams
naloge v Teamstočkovanje
/

2.06.2020

do 11. 5. 2020 /
do 30.5.2020 dnevnik gibanja

do 22. 05.
2020
/

V maju.

do 16.6. 2020
do 15. 6. 2020

do 30.5.2020

/

/

1
seminarska naloga ALI
test

25. 5. 2020
(test)

Test (Forms)

22.04.2020

test - naloge v Teams

11.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

20. april
18. maj

/

do 15. 5. 2020

20.4.20.5.2020

maj

20.4.20.5.2020

delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih maj
nalog

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. c
Ustno (način)
datum
Pisno (način)
SLO
2
1
do 10. 5. 2020 1
govorni nastop
test (Forms)
(videoposnetek)
MAT
2
iz pridobljenih znakov za do 18. 5. 2020 šolska naloga - naloge v
sodelovanje (10)
Teams
ANG
1
/
naloge v Teams točkovanje
NAR
1 ali 2
Ocenjevanje dodeljenih april,maj
/
nalog ali ustna ocena
DRUŽ
1
Izdelek in sodelovanje do 11.5.2020 /
ŠVZ
1
Ocenjevanje dodeljenih do 20.5.2020 dnevnik gibanja
nalog ( oddaja
filmčka,fotografij)
PODJ
1
Ocenjevanje dodeljenih do 22. 05.
/
nalog in izdelek
2020
SOC
1
/
/
1
seminarska naloga
FRI p
1
delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji
barvanja
FRI t1
1
Ustni zagovor testa in
V maju.
Test (Teams)
nalog (Teams videokonferenca)
MAN p
1
delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli
MAN t
1
Ustni zagovor testa
maj
test - naloge v Teams
(Teams videokonferenca)
LIČ p
1
delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji ličenja
LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih maj
nalog

datum
7.05.2020

11.05.2020
do 18.5. 2020
do 15. 5. 2020

20.05.2020

/
do 24. 4. 2020

24.04.2020

11.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

14. april
4. maj

/

do 15. 5. 2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. d
Ustno (način)
SLO

2

MAT
ANG

1

NAR

1 ali 2

DRUŽ
ŠVZ

1
1

PODJ

1

SOC

1

FRI p

1

FRI t1

1

MAN p

1

MAN t

1

LIČ p

1

LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

datum

Pisno (način)

1
govorni nastop
(videoposnetek)
/
13. april
4. maj

do 10. 5. 2020 1
test (Forms)

Ocenjevanje dodeljenih
nalog ali ustna ocena
Izdelek in sodelovanje
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
Ocenjevanje dodeljenih
nalog in izdelek
/

april,maj

do 11. 5. 2020 /
do 30.5.2020 dnevnik gibanja

do 22. 05.
2020
/

delo z video-gradivi, na
20.4.podlagi do sedaj opravljenih 20.5.2020
normativov v šoli, kviz o
teoriji barvanja
Ustni zagovor testa in nalog maj
(Teams - videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj opravljenih
normativov v šoli
Ustni zagovor testa in nalog
(Teams - videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj opravljenih
normativov v šoli, kviz o
teoriji ličenja

Test (Teams)
naloge v Teams točkovanje
/

/

datum
7.05.2020

do 15.6.2020
do 17.6. 2020
do 15. 6. 2020

do 30.5.2020

/

1 seminarska naloga ALI 19. 5. 2020
test
(test)

Test (Forms)

11.05.2020

Test (Forms)

8.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

4. maj

/

do 15. 5. 2020

20.4.20.5.2020
V maju.
20.4.20.5.2020

delo z video-gradivi, na
20.4.podlagi do sedaj opravljenih 20.5.2020
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih
maj
nalog

25.
maj

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. e
Ustno (način)
SLO

2

MAT
ANG

1

NAR

1 ali 2

DRUŽ
ŠVZ

1
1

PODJ

1

SOC

1

FRI p

1

FRI t1

1

MAN p

1

MAN t

1

LIČ p

1

LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

1
govorni nastop
(videoposnetek)
ustno ocenjevanje
(Teams
videokonferenca)
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ali ustna ocena
Izdelek in sodelovanje
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
Ocenjevanje dodeljenih
nalog in izdelek
/
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji
barvanja
Ustni zagovor testa in
nalog (Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli
Ustni zagovor testa in
nalog(Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji ličenja

datum

Pisno (način)

datum

do 10. 5. 2020 1
test (vprašalnik v
Teamsu)
Test (Teams)
do 22.5.2020 /

7.05.2020

april,maj

/

do 15. 5. 2020

do 11. 5. 2020 /
do 25.5.2020 dnevnik gibanja

do 25.5.2020

do 22. 05.
2020
/

do 15. 5. 2020

/

/

1
seminarska naloga

do 24. 4. 2020

Test (Teams)

20.04.2020

Test (Teams)

5.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

14. april
4. maj

/

do 15. 5. 2020

20.4.20.5.2020

maj

20.4.20.5.2020

maj

20.4.20.5.2020

delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih maj
nalog

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 2. f
Ustno (način)
SLO
2
1
govorni nastop
(videoposnetek)
MAT
2
projektna naloga izdelava mape
ANG
1
ustno ocenjevanje
(Teams
videokonferenca)
NAR
1 ali 2
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ali ustna ocena
DRUŽ
1
Izdelek in sodelovanje
ŠVZ
1
Ocenjevanje dodeljenih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
PODJ
1
Ocenjevanje dodeljenih
nalog in izdelek
SOC
1
/
FRI p

1

FRI t1

1

MAN p

1

MAN t

1

LIČ p

1

LIČ t

2

IZAp

1

IZAt1

1

delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji
barvanja
Ustni zagovor testa in
nalog (Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli
Ustni zagovor testa
(Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov v
šoli, kviz o teoriji ličenja

datum
Pisno (način)
datum
do 10. 5. 2020 1
7.05.2020
test (vprašalnik v
Teamsu)
do 15. 5. 2020 test (kviz Forms v Teams) do 30. 4. 2020
do 22. 5. 2020 /

april,maj

/

do 15. 5. 2020

do 11.5.2020 /
do 25.5.2020 dnevnik gibanja

do 25.5.2020

do 22. 05.
2020

/

/

1
seminarska naloga

do 24. 4. 2020

Test (Teams)

20.04.2020

test-naloge v teams

15.05.2020

Nadrealistični stil
Avtoportret

14. april
4. maj

/

do 15. 5. 2020

20.4.20.5.2020

maj

20.4.20.5.2020

maj

20.4.20.5.2020

delo z video-gradivi, na 20.4.podlagi do sedaj
20.5.2020
opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
Ocenjevanje dodeljenih maj
nalog

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 3. b
Ustno (način)
SLO

2

MAT

2

ANG
ŠVZ

1
1

PODJ

1

INF

2

FRI p

2

FRI t1

1

LIČ p

1

IZAp

1

IZAt1

1

PZI
IZZIV

1

LASN

1

MULTIM

2

datum

Pisno (način)

1
govorni nastop
(videoposnetek)
iz pridobljenih znakov za
sodelovanje (10)
/
ocenjevanje oddanih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
ocenjevanje rezultatov
posl. simulacijske igre
Iz oddanih nalog v
Teams, ki so točkovane

do 10. 5. 2020 1
test (Forms)

delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov,
kviz o teoriji barvanja in
striženja
Ustni zagovor testa in
nalog (Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov,
kviz o teoriji ličenja
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih
storitev/izdelkov
Videoklic -ustno
preverjanje

20.4. 20.5.2020

izdelava avantgardne
skulpture iz materialov,
ki jih imajo dijaki doma
na voljo, na podlagi do
sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih izdelkov
tresiranja v šoli, naloga
na temo Nega
lasničarskih izdelkov
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog

20.4. 20.5.2020

do 8. 5. 2020 pisno oceno so že
pridobili
naloge v Teams do 25.5.2020 točkovanje
dnevnik gibanja

datum
23.04.2020

do 12. 5. 2020
do 15.5.2020

do 15. 5. 2020
30.04.2020

V maju.

Končna naloga + nastop
(videoposnetek)

po
prvomajskih
praznikih

Test (Forms)

21.04.2020

/

do 10. 5. 2020

oddaja štirih razčlemb

do 10. 5. 2020

20.4. 20.5.2020

20.4. 20.5.2020

april, maj

20.4. 20.5.2020

do 15. 4. 2020 projektna naloga izdelava filma

do 15. 5. 2020

Predmet /
Število ocen Oblika ocenjevanja
modul
Oddelek 3. d
Ustno (način)
SLO

2

MAT
ANG

2
1

ŠVZ

1

PODJ

1

INF

2

FRI p

2

FRI t1

1

LIČ p

1

IZAp

1

IZAt1

1

PZI
IZZIV

1

LASN

1

MULTIM

2

1
govorni nastop
(videoposnetek)
/
/
ocenjevanje oddanih
nalog ( oddaja filmčka,
fotografij)
ocenjevanje rezultatov
posl. simulacijske igre
Iz oddanih nalog v
Teams, ki so točkovane

datum

Pisno (način)

datum

do 10. 5. 2020 1
test (Forms)

23.04.2020

test (Forms)
naloge v Teams točkovanje
do 15.5.2020 dnevnik gibanja

do 8.5.2020
do 15. 5. 2020
do 15. 5. 2020

do 15. 5. 2020
30.04.2020

delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov,
kviz o teoriji barvanja in
striženja
Ustni zagovor in
ocenjevanje
nalog(Teams videokonferenca)
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih normativov,
kviz o teoriji ličenja
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih
storitev/izdelkov
Videoklic -ustno
preverjanje

20.4. 20.5.2020

izdelava avantgardne
skulpture iz materialov,
ki jih imajo dijaki doma
na voljo, na podlagi do
sedaj opravljenih
storitev/izdelkov v šoli
delo z video-gradivi, na
podlagi do sedaj
opravljenih izdelkov
tresiranja v šoli, naloga
na temo Nega
lasničarskih izdelkov
ocenjevanje sprotnega
dela - dodeljenih nalog

20.4. 20.5.2020

maj

Končna naloga + nastop
(videoposnetek)

po
prvomajskih
praznikih

/

/

/

do 10. 5. 2020

oddaja štirih razčlemb

do 10. 5. 2020

20.4. 20.5.2020

20.4. 20.5.2020

april, maj

20.4. 20.5.2020

do 15. 4. 2020 projektna naloga izdelava filma

do 15. 5. 2020

