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1 PRIPRAVA NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA 
 

Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja (v nadaljevanju NPOZ) je potrdil programski učiteljski zbor 

(v nadaljevanju PUZ) izobraževalnega programa Pomočnik v biotehniki in oskrbi na seji dne,  

___. 9. 2016. 

V začetku šolskega leta 2016/17 bo NPOZ objavljen na spletnih straneh šole. 

 

2 PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA PREVERJANJA IN 

OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja je sestavni del izvedbenega kurikula šole.  

Pri pripravi NPOZ so bile upoštevane sledeče podlage: 

 

a) pravne: 

 

- Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur.l. št. 60/2010), 

- Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur.l. št. 60/2010), 

- Pravilnik o šolski dokumentaciji (Ur. l. št. 96/1999, 108/1999 in 97/2006) 

- Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur.l. št 56/2008) 

 

b) drugi  nacionalni dokumenti: 

  

- Izobraževalni program Pomočnik v biotehniki in oskrbi:  

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/NPI/pomocnik_biotehnika_oskrba/kaza

lo.htm 

- Katalogi znanj za ključne kvalifikacije (v nadaljevanju KK) in strokovne module oziroma module  

 DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE  

 ŠPORTNA VZGOJA  

 MATEMATIKA  

 SLOVENŠČINA  

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/NPI/KZ-IK/katalog.htm 

 ČIŠČENJE IN UREJANJE PROSTOROV 

 TEMELJI ŽIVILSTVA IN PREHRANE 

 PRIPRAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/NPI/pomocnik_biotehnika_oskrba/kazalo.htm
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/NPI/pomocnik_biotehnika_oskrba/kazalo.htm
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/NPI/KZ-IK/katalog.htm
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 PRIPRAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA 

http://www.cpi.si/nizje-poklicno-izobrazevanje.aspx#Pomonikvbiotehnikiinoskrbi 

- Katalogi znanj za odprti kurikul 

 Spoznavajmo sebe in druge 

 Tuji jezik (Angleški jezik) 

- Katalogi standardov integriranih ključnih kvalifikacij (v nadaljevanju IKK) 

 

c) šolski dokumenti: 

 

- Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17,  

- Izvedbeni kurikul za program nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi,  

- Publikacija šole 2016/2017, 

- Katalogi znanj za odprti kurikul  

- Šolski pravilniki: 

- Šolski in hišni red (Publikacija šole 2016/17),  

- Šolska pravila ocenjevanja (Publikacija šole 2016/17), 

- Pravila o napredovanju dijakov (opisana v tem dokumentu pod zaporedno št. 5). 

 

 

3 ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA 
 

3.1 OCENJEVANJE PROGRAMSKIH ENOT 

 

Ob koncu posameznih ocenjevalnih sklopov dijaki dobijo vprašanja za preverjanje in ocenjevanje. 

Preverjanje kot priprava na ocenjevanje se izpelje tako, da dijaki dobijo list z nalogami, ki vsebuje 

kriterije za ocenjevanje, točkovanje posameznih nalog in dovoljene pripomočke. Dijaki naloge 

rešijo, nato pa preverjajo rešitve in se samoocenjujejo. Sledi ocenjevanje podobnih nalog. 

Primeri nalog oz. vprašanj z vrednotenjem in orientacijskimi mejami točk za oceno so za 

posamezne programske enote, ki se ocenjujejo, podani v prilogi. 

Preverjanje znanja  se lahko izvede tudi v drugačni obliki, vendar morajo dijaki skozi preverjanje 

dobiti informacijo o stopnji poznavanja in razumevanja učne vsebine, kriterijih za ocenjevanje in o 

obliki in načinu ocenjevana.   

http://www.cpi.si/nizje-poklicno-izobrazevanje.aspx#Pomonikvbiotehnikiinoskrbi
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Pri ocenjevanju učitelji upoštevajo naslednje kriterije: 

1. Pri oceni strokovnih vsebinskih sklopov (teoretični del) oz. zagovora obravnavanih vsebin: 

 - poznavanje osnovnih pravil o varnem delu in ekološka osveščenost, 

 - poznavanje vrstnega reda opravil za določeno delo (tehnoloških postopkov), 

 - poznavanje principov delovanja (povezovanje teorije in prakse), 

 - poznavanje postopkov iskanja informacij za določena opravila, 

 - sposobnost uporabe instrumentov in naprav pri svojem delu, 

 - poznavanje snovi, obravnavane pri praktičnem pouku. 

2. Pri strokovnih vsebinskih sklopih v delavnici pri oceni izdelka ali storitve: 

 - pristop do dela in upoštevanje varstva pri delu, 

 - upoštevanje navodil učitelja oziroma upoštevanje tehnoloških postopkov, 

 - pravilna uporaba ustreznih surovin, pripomočkov oz. instrumentov in drugih naprav, 

 - kakovost izdelave izdelka, 

 - iniciativnost, samostojnost, estetski izgled izdelka in racionalna uporaba materiala, 

 - odnos do dela in delovnih sredstev. 

3. Pri oceni delovnega poročila – tehnološkega poročila: 

 - pisava (čitljiva pisava), 

 - pravilna izpolnjenost vseh rubrik poročila,  

 - sprotno prinašanje poročil o delu v ocenitev, 

 - opravljeno zadostno število ur praktičnega pouka, kot je predpisano za določeno obdobje. 

4. Pri oceni projektnega dela : 

              - samoiniciativnost (dijak predlaga ali izrazi željo po izdelavi določene projektne 

                   naloge), 

              - sprotno delo (vmesno poročanje o napredovanju dela), 

              - sodelovanje z dijaki in mentorjem, 

              - uporaba raznih virov informacij, 

              - kvaliteta izdelave projektne naloge (izdelek, plakat, multimedijska predstavitev), 

              - poročanje pred razredom (govor, mimika, izražanje …). 

 

Pri končni oceni je upoštevano razmerje 40 : 60 v korist praktičnega dela.  
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Preglednica 1 prikazuje programske enote, ki se ocenjujejo. 

Preglednica 1: Programske enote, ki se ocenjujejo  

 
 

Programska enota Številčno 

ocenjevanje 

Besedno 

ocenjevanje 

Slovenščina x  

Matematika x  

Naravoslovje in družboslovje x  

Športna vzgoja x  

Temelji živilstva in prehrane x  

Priprava živil živalskega izvora x  

Priprava živil rastlinskega izvora x  

Tuji jezik ANJ x  

Čiščenje in urejanje prostorov x  

Spoznavajmo sebe in druge x 

 

 

Praktično usposabljanje z delom - PUD  x 

Interesne dejavnosti - ID  x 

Integrirane ključne kvalifikacije - IKK  x 
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Preglednica 2 prikazuje učitelje, ki poučujejo posamezne programske enote. 

Preglednica 2: Učitelji, ki poučujejo programske enote 

Programska enota 
Učitelji, ki poučuje programsko enoto 

v 1. e  oddelku v 1. f oddelku 

A.                                 Predmeti za doseganje KK 

Slovenščina Katarina Naranđa Katarina Naranđa 

Matematika Rok Košak Rok Košak 

Družboslovje in naravoslovje in  Lucija Požauko 

Marjana Onič  

Renato Flis 

Marjana Onič 

Športna vzgoja Matjaž Žižek 

Vesna Grgan 

Matjaž Žižek 

Vesna Grgan 

B.                           Strokovni moduli oziroma strokovni vsebinski sklopi  

Temelji živilstva in prehrane Apolonija Lipovšek 

Saša Berlič, Marija Horvat 

Tina Perko 

Manja Perčič, Saša Berlič 

Priprava živil živalskega izvora Polonca Leskovar Mesarič 

Magdalena Turk, Stanko Vorih 

Polonca Leskovar Mesarič 

Veronika Krstanovič, Stanko 

Vorih 

Priprava živil rastlinskega 

izvora 

Jasna Komerički 

Magdalena Turk, Veronika 

Krstanović 

Jasna Komerički 

Manja Perčič, Veronika Krstanović 

C.                                  Odprti kurikul  

Angleški jezik Romana Jenčič Romana Jenčič 

Čiščenje in urejanje prostorov Saša Berlič Saša Berlič 

Spoznavajmo sebe in druge Mojca Šumandl Mojca Šumandl 

                                    Ostali sodelavci 

Laborantka Jelka Potnik Jelka Potnik 

Knjižničar Vesna Grgan Vesna Grgan 

Svetovalna delavka Tanja Slaček Tanja Slaček 

Organizator PUD-a Darko Hercog Darko Hercog 

 

Preglednica 3 prikazuje programske enote in njihovo delitev na posamezne ocenjevalne 

enote. Dijak dobi iz vsake ocenjevalne enote vsaj eno oceno. 
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Preglednica 3: Ocenjevanje programskih enot 

Programska enota Ocenjevalne enote 

SLOVENŠČINA A: Vezi med ljudmi, ljudsko izročilo      

B: Strokovni jezik, strokovna besedila 

C: Vezi med ljudmi, ljubezen 

D: Človek in svet, dom, domovina, družba, svet 

MATEMATIKA A: Naravna in cela števila             

B: Racionalna in realna števila      

C: Merjenje in ravninska geometrija              

DRUŽBOSLOVJE IN 

NARAVOSLOVJE 

A: Spoznavanje pokrajine in položaj Slovenije v EU 

B: Slovenci do 19. stoletja 

C: Slovenci in svet v 20.stol. 

D: Snovi, snovne spremembe in energija 

E: Organske spojine 

ŠPORTNA VZGOJA A: Osnovni program 

B: Izbirni športi  

TEMELJI ŽIVILSTVA IN 

PREHRANE 

A: Odgovorno ravnanje živilca   
B: Procesi v živilstvu     

C: Osnove prehrane in živilske mikrobiologije   

PRIPRAVA ŽIVIL 

ŽIVALSKEGA IZVORA 

 

A: Mleko 

B: Meso 

PRIPRAVA ŽIVIL 

RASTLINSKEGA IZVORA 

A: Pomoč pri predelavi žit, pri pripravi pekovskih in                                                                        

slaščičarskih izdelkov ter testenin          
B: Pomoč pri predelavi sadja in  vrtnin                           

ANGLEŠKI JEZIK A: Me and you    

B: Every day 

ČIŠČENJE IN UREJANJE 

PROSTOROV 

A: Postopki in načini čiščenja  

 
B: Urejanje prostora 

SPOZNAVAJMO SEBE IN 

DRUGE 

A: Jaz 

B: Jaz kot del skupnosti 
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3.1.1 Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

Preglednica 4 prikazuje oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Preglednica 4: Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja  

 

 SLO MAT DRU 

NAR 

ŠVZ TŽP PŽŽ PŽR ANJ ČUP SSD 

I x x x x x x x x x x 

II   x x    x   

III    x x x x  x x 

 

Legenda: 

I individualno 

II v dvojicah 

III skupinsko 

 

 

 

Preglednica 5 prikazuje načine preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Preglednica 5: Načini preverjanja in ocenjevanja znanja 

 SLO MAT DRU 

NAR 

ŠVZ TŽP PŽŽ PŽR ANJ ČUP SSD 

1. x x x  x x x x x  

2. x x x  x x x x x x 

3.    x  x x  x  

4.           

5.   x   x x  x  

 

Legenda: v posameznem obdobju ocenjevanja se preverjajo in ocenjujejo kompetence: 

1. pisno (šolske naloge, testi, poročila o vajah, domače naloge), 

2. ustno, govorni nastop, igre vlog, nastop, zagovor, referati, 

3. praktično (izdelek, storitev, nastop, zagovor, izvedba vaje), 

4. laboratorijske vaje, 

5. drugo: delovna poročila, seminarske naloge, projektne naloge, raziskovalne 

naloge, terensko delo, ipd.  
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Preglednica 6: Ocenjevalne lestvice pri posameznih programskih enotah 

 

Programska 

enota 

NMS Zd (2) Db (3) Pdb (4) Odl (5) 

SLO 0 - 49 % 50 – 62 % 63 – 75 % 76 – 88 % 89 – 100 % 

MAT 0 - 44 % 45 – 58 % 59 – 72 % 73 – 86 % 87 – 100 % 

ANJ 0 - 47 % 48 – 64 % 65 – 75 % 76 – 88 % 89 – 100 % 

DRU in NAR 0 - 49 % 50 – 59 % 60 – 74 % 75 – 89 % 90 – 100 % 

TŽP <50 % 50 – 62 % 62,5 – 74,5 % 75 – 87 % 87,5 – 100 % 

PŽŽ <50 % 50 – 62 % 62,5 – 74,5 % 75 – 87 % 87,5 – 100 % 

PŽR <50 % 50 – 62 % 62,5 – 74,5 % 75 – 87 % 87,5 – 100 % 

ČUP <50 % 50 – 62 % 62,5 – 74,5 % 75 – 87 % 87,5 – 100 % 
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3.1.2 Timsko ocenjevanje 

 

Pri strokovnih vsebinskih sklopih ali modulih, kjer se v izobraževalni proces vključujeta 

dva učiteljev ali mentorjev ali več, posameznega dijaka ocenjuje več ocenjevalcev s 

posameznih področij, ki predlagajo skupno oceno.  

Pri strokovnih vsebinskih sklopih (modulih) učitelj ocenjuje naslednje elemente: 

-ocenjevanje kompetenc s pisnim izražanjem, 

-ocenjevanje kompetenc z ustnim izražanjem, 

- ocenjevanje kompetenc s strokovnim praktičnim delom, 

-ocenjevanje delovnih poročil, seminarskih nalog, laboratorijskih vaj ipd. 

Končna ocena strokovnega vsebinskega sklopa oz. modula je sestavljena iz teoretičnega 

in praktičnega dela. Praktični del predstavlja 60 % ocene, teoretični del pa 40 % ocene. 

Timsko ocenjevanje je predvideno pri programskih enotah, ki so prikazane v preglednici 

 

Preglednica 7: Programske enote, kjer se timsko ocenjuje 

 

Programska enota Področje  
Izvajalci 

1. e  oddelek 1. f  oddelek 

DRUŽBOSLOVJE IN 

NARAVOSLOVJE 
zaključevanje ocen Lucija Požauko 

Marjana Onič 

Renato Flis 

 Marjana Onič 

TEMELJI 

ŽIVILSTVA IN 

PREHRANE 

 

teoretični del, praksa Apolonija Lipovšek 

Saša Berlič 

Marija Horvat 

Tina Perko 

Manja Perčič 

Saša Berlič 

PRIPRAVA ŽIVIL 

ŽIVALSKEGA 

IZVORA 

 

teoretični del, praksa Polonca Leskovar 

Mesarič 

Stanko Vorih 

Magdalena Turk 

Polonca Leskovar 

Mesarič 

Stanko Vorih 

Veronika Krstanović 

PRIPRAVA ŽIVIL 

RASTLINSKEGA 

IZVORA 

 

teoretični del, praksa Jasna Komerički 

Magdalena Turk 

Veronika Krstanović 

Jasna Komerički 

Manja Perčič  

Veronika Krstanović 

 

3.1.3  Minimalni standardi znanja 

 

Minimalni standardi znanja so določeni na osnovi katalogov znanj – procesno skozi 

celo šolsko leto. Zapisani so v letnih pripravah učiteljev (v prilogi, v šolski svetovalni 

službi, …). 
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3.1.4 Integrirane ključne kvalifikacije  

 

Integriranih ključnih kvalifikacij (učenje učenja, socialne spretnosti, podjetništvo, 

okoljska vzgoja,  zdravje in varnost pri delu, informacijsko komunikacijska pismenost, 

načrtovanje in vodenje kariere), ki se izvajajo integrirano pri posameznih programskih 

enotah, ne ocenjujemo s številčnimi ocenami, ampak jih spremljamo. V ta namen je 

PUZ pripravil instrumentarij za ugotavljanje doseganja ciljev, ki se hrani v mapi 

dijakovih dosežkov. Vprašalniki za spremljanje integriranih ključnih kvalifikacij so v 

prilogi. 

 

KLJUČNE 

KVALIFIKACIJE 

GLAVNI CILJI POSAMEZNE KLJUČNE 

KVALIFIKACIJE 

Učenje učenja Delo z različnimi viri, vztrajnost v procesu učenja, 

daljša ali krajša koncentracija, kritična refleksija, 

uporaba uspešnih strategij učenja, motiviranost, 

prepoznavanje lastnega stila učenja. 

Zdravje in varnost pri delu Zdravo in varno delovno mesto in sodelovanje pri 

zagotavljanju pogojev za zdravo in varno delo. 

Poznavanje nevarnosti na delovnem mestu. Poznavanje 

predpisov in odgovornosti. 

 

Okoljska vzgoja Varovanje okolja v Sloveniji in poznavanje 

kompleksnih okoljskih problemov. Poznati povezanost 

med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaževanjem 

okolja in načinom življenja. 

 

Socialne spretnosti Timsko delo, komunikacija, mirno reševanje sporov, 

oblikovanje pozitivne samopodobe, medsebojno 

spoštovanje,  sprejemanje drugih in drugačnih, 

sodelovalno učenje. 

Preglednica 7 prikazuje razvrstitev oz. spremljavo IKK po programskih enotah. 

 

Preglednica 7: Razvrstitev IKK po programskih enotah 

 

 SLO MAT DRU 

NAR 

ŠVZ TŽR PŽŽ PŽR ANJ ČUP SSD 

UU x x     x   x  x 

ZV   x   x x x x  x  

OK   x   x     x  

SS x x x   x x x x x  x 
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Legenda: ključne kvalifikacije, ki se razvijajo in uresničujejo v posameznih 

programskih enotah: 

 

UU - Učenje učenja 

ZV - Zdravje in varnost pri delu 

OV - Okoljska vzgoja 

SS - Socialne spretnosti 
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3.1.5 Interesne dejavnosti (ID)  

 

V letnem delovnem načrtu (LDN) so za šolsko leto 2016/17 določene naslednje 

interesne dejavnosti:  

  1. 

letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL:    

- športni dnevi; 18 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave ter 

likovne razstave; 

8 

- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 

znamenitostmi v šolskem okolju; 

6 

- naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov 

stroke. 

 4 

SKUPAJ 36 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:   

- delavnica o metodah učenja, delovnih in učnih 

navadah; 

4 

- naravoslovni dan - ekologija (organizirane čistilne 

akcije; predavanja; ogledi čistilnih naprav, v povezavi s 

tehnologijo stroke); 

 

- ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo; 2 

- zdravstvena vzgoja;   

- obisk obratovalnice s strokovnega področja, strokovna 

ekskurzija; 

  

ogledi: 6 

- ogled sejma s strokovnega področja, ogled proizvodnih 

obratov, predavanje zunanjega strokovnjaka ali 

  

- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in 

v šolski delavnici (seminarska naloga) ali 

  

- ogledi izobraževalnih ustanov, sejmov (informatike, 

učil, …), dnevov slovenskega izobraževanja, dnevov 

odprtih vrat in podobno. 

  

SKUPAJ 12 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO 

DIJAKA: 

16 

- glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in 

športni treningi, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji; 

  

- socialno delo;   

- mentorstva in pomoč drugim;   

- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.   

Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 
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Potek posameznih aktivnosti se priloži načrtu (priloga). 

 

SPREMLJAVA: Razrednik spremlja realizacijo interesnih dejavnosti. Obvezna je  

80 % prisotnost, sicer se o ukrepih dogovori PUZ. 
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3.2 ČASOVNI RAZPORED PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA 
 

Ocenjevalna obdobja, pričetek in konec šolskega leta ter izpitni roki so opredeljeni v 

publikaciji šole, ki jo prejme vsak dijak ob pričetku šolskega leta. 

Datumi skupinskih preverjanj in ocenjevanj so zapisani v eAsistentu. 

 

4 OBVEŠČANJE 
 

Obveščanje staršev in dijakov o uspehu 

Obveščanje staršev o uspehu dijaka poteka v skladu z letnim delovnim načrtom. 

 Po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, 16. januarja 2017, prejmejo starši prvo 

obvestilo.  

 Po 23. juniju 2017 prejmejo dijaki spričevalo oz obvestilo o uspehu, če niso 

uspešno opravili letnika. 

 

Na začetku šolskega leta dijake seznanimo: 

 s kompetencami in standardi znanj, ki naj bi jih dosegli, 

 z minimalnimi standardi znanja, 

 z načrtom preverjanja in ocenjevanja znanja, 

 z oblikami in načini ocenjevanja, 

 s pravili ocenjevanja (sklep PUZ – a, priloga k redovalnici), 

 z dovoljenimi pripomočki (so navedeni na vsakem pisnem testu). Dijake 

predhodno seznanimo z dovoljenimi pripomočki že pri preverjanju znanja in pri 

izročitvi nabora nalog. 

 z načini evidentiranja ocen z opisnimi kriteriji ocenjevanja in točkovniki (sklep 

PUZ-a, nabor nalog in navodil na testni poli). 

 

5 NAPREDOVANJE DIJAKA V VIŠJI LETNIK 
 

 

Dijak, ki konča letnik, lahko napreduje v naslednjega, ko je pozitivno ocenjen pri vseh 

predmetih in izpolni druge obveznosti, določene z izobraževalnim programom. 

Dijak, ki obveznosti iz posameznega letnika ne izpolni do konca pouka, lahko opravlja 
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izpite po veljavnih določilih. 

Če se obveznosti ne ocenjujejo, jih dijak opravi na način in v rokih, ki jih določi PUZ. 

 

6 SPREMLJANJE NAČRTA PREVERJANJA IN 

OCENJEVANJA ZNANJA 
 

Analiza uspeha se izdela pri posameznem programski enoti za vsak ocenjevalni sklop 

(po vsakem skupinskem preverjanju in ocenjevanju znanja). Rezultati analize se vpišejo 

v ustrezno rubriko v »Dnevnik« najkasneje en teden po skupinskem ocenjevanju znanja. 

Na osnovi analiz se na sestankih PUZ–a odločamo o nadaljnjih ukrepih v oddelku. 

Analizo uspeha oddelka izdela razrednik pred vsako ocenjevalno konferenco. 

Terminska analiza uspeha dijakov se opravlja v istih obdobjih kot so definirana  

ocenjevalna obdobja. Na podlagi analize uspeha se  pripravi INI za dijake, ki ne 

dosegajo minimalnih standardov znanj in niso pridobili pozitivnih ocen.  

 

7 PRILOGE 
 

 

   7.1 Časovni razpored skupinskih preverjanj in ocenjevanj znanja        

          (eAsistent) 

7.2 Vprašalniki za spremljanje integriranih ključnih kvalifikacij 

7.3  Primeri nalog oz. vprašanj z vrednotenjem in orientacijskimi  

mejami točk za oceno, za posamezne programske enote, ki se  

ocenjujejo 

7.4 Letne priprave učiteljev z minimalnimi standardi znanj 

 
 

 


