Na podlagi 12. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)
in v povezavi z izrednimi ukrepi, povezanimi s preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19,
ravnateljica Ekonomske šole Novo mesto Vladimira Šuštaršič sprejema začasno spremembo

Šolskih pravil ocenjevanja znanja
EKONOMSKE ŠOLE NOVO MESTO
1. člen
Šolska pravila ocenjevanja znanja Ekonomske šole Novo mesto z dne 8. 10. 2018, se za čas
izvajanja izrednih ukrepov, povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19, začasno
spremenijo.

2. člen
Spremembe Šolskih pravil ocenjevanja znanja se nanašajo oblike in načine izobraževanja ter
minimalno število potrebnih ocen pri posameznem predmetu oz. modulu.

3. člen
1) Načini izpolnjevanja obveznosti v gimnazijskem programu se določijo v usklajenih merilih za
preverjanje in ocenjevanje znanja, ki jih začetku posameznega šolskega leta oziroma za čas
izvajanja izrednih ukrepov sprejmejo posamezni strokovni aktivi. V času izvajanja izrednih
ukrepov se lahko število in način pridobivanja ocen, določen na začetku šolskega leta, ustrezno
spremeni.
2) Načine izpolnjevanja obveznosti pri posamezni programski enoti v programih strokovnih šol
določi strokovni aktiv, učitelj ali strokovni delavec, ki je zadolžen za vodenje posamezne
programske enote.
3) V programih strokovnih šol dijak opravi vse obveznosti pri posamezni programski enoti
oziroma modulu, ko pridobi zahtevano število pozitivnih ocen v vsakem sklopu programske
enote ali modula, v nasprotnem primeru pa se šteje, da dijak iz te programske enote ali modula
ni pozitivno ocenjen. O številu ocen posameznega sklopa programske enote ali modula je dijak
seznanjen na začetku šolskega leta. V času izvajanja izrednih ukrepov se lahko število in način
pridobivanja ocen, določen na začetku šolskega leta, ustrezno spremeni.

4. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema.
Sprejeto dne 16. 4. 2020.

Ta pravila se javno objavijo na spletni strani zavoda.
S pravili ocenjevanja znanja se seznani dijake preko objave na spletni strani EŠNM.
Dijake s temi pravili seznanijo tudi razredniki na način na katerega poteka njihova komunikacija
v času izvajanja pouka na daljavo.
Izredne dijake obvesti vodja izobraževanja odraslih z elektronsko pošto.

5. člen
Ta sprememba Šolskih pravil ocenjevanja znanja EŠNM velja določen čas in sicer do preklica
izrednih ukrepov povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19.

Novo mesto, dne 16. 4. 2020
ravnateljica
Vladimira Šuštaršič l.r.

