
IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 

Srednja šola za prehrano in živilstvo 

Park mladih 3 

2000 Maribor 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAČRT 

 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 
 

 

 

 

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 

5. B 

 

Šolsko leto 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor, september 2016    Razrednik: 

        Dušanka Vrenčur, prof.                                                                   

        

                                      



VSEBINA 

 

 

1 PRIPRAVA NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 

2 PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 

ZNANJA 

 

3 ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 

3.1 OCENJEVANJE PROGRAMSKIH ENOT 

 

3.1.1 Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

3.1.2 Timsko ocenjevanje 

 

3.1.3 Minimalni standardi 

 

3.1.4 Ocenjevalne lestvice 

 

3.1.5 Interesne dejavnosti 

 

3.1.6 Integrirane ključne kompetence 

 

3.2 ČASOVNI RAZPORED PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 

4 OBVEŠČANJE 

 

5 NAPREDOVANJE DIJAKA  

 

6 SPREMLJANJE NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

 

7 NAČRT AKTIVNOSTI ZA PRVI PROJEKTNI TEDEN 

 
 

 

 

 

 



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  PTI – živilsko prehranski tehnik, na seji dne, 

14.9.2016. 

 

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

- Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. št. 44/2008, 9/2009) 

- Navodilo o izpitnem redu pri poklicni maturi (Ur. l. št. 48/2002) 

- Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2010 ( na spletnem naslovu:  

http://www.ric.si/mma_bin.php/$fileI/2008091709233061/$fileN/P-MIK-2010.pdf 

 

 

b) drugi nacionalni dokumenti: 

 

- Izobraževalni program živilsko prehranski tehnik ( http// www.mss.gov.si) 

- Katalogi znanja za ključne kvalifikacije in module: 

Katalogi znanja za splošne izobraževalne predmete: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/Kz-ik/katalog.htm 

Katalogi znanja za strokovne module: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_kontrola_kakovosti_zivil.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_predelava_zivil.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehrana_in_dietetika.doc 

http://www.ric.si/mma_bin.php/$fileI/2008091709233061/$fileN/P-MIK-2010.pdf
http://www.mss.gov.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/Ssi/Kz-ik/katalog.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_kontrola_kakovosti_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_kontrola_kakovosti_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_predelava_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_predelava_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehrana_in_dietetika.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehrana_in_dietetika.doc


http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil_zivalsk.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_upravljanje_strojev_in_nap.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_zivilska_mikrobiologija.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik-KZ_tehnike_analiziranja_zivil.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehranski_obrati_in_gastronomija.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-

tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil__rastlins.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Hortikulturni-tehnik-

PTI/PTI-hortikulturni-tehnik-KZ-Podjetnistvo-in-trzenje.doc 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Trajnostni-

razvoj/PTI-Hortikulturni-tehnik-KZ-Trajnostni-razvoj.doc 

 

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2010.htm 

Interesne dejavnosti za PTI: 

http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/interesne/interesnePTI.htm 

 

Katalogi znanj za odprti kurikul: 

 Živila rastlinskega izvora 

 Strokovni praktikum 

 

c) šolski dokumenti: 

 

- Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17,  

- Publikacija šole 2016/17, 

- Šolski pravilniki:  

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

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

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil_zivalsk.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil_zivalsk.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_upravljanje_strojev_in_nap.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_upravljanje_strojev_in_nap.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_zivilska_mikrobiologija.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_zivilska_mikrobiologija.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik-KZ_tehnike_analiziranja_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI_zivilsko_prehranski_tehnik-KZ_tehnike_analiziranja_zivil.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehranski_obrati_in_gastronomija.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_prehranski_obrati_in_gastronomija.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil__rastlins.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Zivilsko-prehranski-tehnik-PTI/PTI-zivilsko_prehranski_tehnik_KZ_tehnologije_zivil__rastlins.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Hortikulturni-tehnik-PTI/PTI-hortikulturni-tehnik-KZ-Podjetnistvo-in-trzenje.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Hortikulturni-tehnik-PTI/PTI-hortikulturni-tehnik-KZ-Podjetnistvo-in-trzenje.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Trajnostni-razvoj/PTI-Hortikulturni-tehnik-KZ-Trajnostni-razvoj.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/kurikulum/Programoteka/07-08/Trajnostni-razvoj/PTI-Hortikulturni-tehnik-KZ-Trajnostni-razvoj.doc
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/PIK/2010.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2009/programi/interesne/interesnePTI.htm


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. 

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, preglednost in razumljivost 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 …). 

 

Preglednica 1 prikazuje programske enote, ki se ocenjujejo. 

 

Preglednica 1: Programske enote, ki se ocenjujejo in učitelji, ki jih poučujejo  

 

Programska enota Številčno 

ocenjevanje 

Besedno 

ocenjevanje 

SLOVENŠČINA 

Kovač Tamara 

X  

MATEMATIKA 

Vrenčur Dušanka 

X  

ANGLEŠKI JEZIK 

Kovač Tamara 

X  

NEMŠKI JEZIK 

 Šumandl Mojca 

X  

UMETNOST 

Novak Andrej 

X  

GEOGRAFIJA 

Slana Renata 

X  

SOCIOLOGIJA 

Slaček Tanja 

X  

FIZIKA 

Vrenčur Dušanka 

X  

ŠPORTNA VZGOJA 

Žižek Matjaž 

X  

PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE  

Poštuvan Vesna 

X  

ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z 

BIOTEHNOLOGIJO 

X  



Arzenšek Pinter Rosvita 

TEHNOLOGIJE ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA 

Arzenšek Pinter Rosvita 

X  

ŽIVILA RASTLINSKEGA IZVORA 

Masten Zdenka 

X  

STROKOVNI PRAKTIKUM 

Malek Neva 

X  

INTERESNE DEJAVNOSTI - ID  X 

INTEGRIRANE KLJUČNE KVALIFIKACIJE - 

IKK 

 X 

 

Ostali sodelavci so: 

Knjižničarka: Vesna Grgan 

Svetovalna delavka: Tanja Slaček 

Laboranti: Jelka Potnik, Nataša Pem 

 

Preglednica 2 prikazuje programske enote in njihovo delitev na posamezne ocenjevalne enote. 

Dijak dobi iz vsake ocenjevalne enote vsaj eno oceno. 

 

Preglednica 2: Ocenjevanje programskih enot 

Programska enota Ocenjevalne enote oz. vsebinsko zaokroženi 

deli programske enote 

SLOVENŠČINA A: Književnost v času in prostoru 1 

B: Strokovna, javna besedila 

C: Književnost v času in prostoru 2 

D: Objektivna, prikazovalna besedila 

MATEMATIKA A: Statistika in verjetnostni račun 

B: Zaporedja z obrestovanjem 

C: Geometrija 

ANGLEŠKI JEZIK A: Pogojniki 

B: Pismo in kratek sestavek 

C: Poročani govor 

D: Pojmi iz živilstva 



NEMŠKI JEZIK A: Natur und Umwelt 

B: Deutsche und Ausländer; Nachrichten u. 

Politik 

C: Alte Menschen; Bücher lesen 

UMETNOST A: Zgodovinska obdobja: prazgodovina, srednji 

vek 

B: Novi vek, moderna umetnost 

GEOGRAFIJA A: Naravnogeografske 

značilnosti Evrope in Slovenije  

B: Družbenogeografske značilnosti Evrope in 

Slovenije  

SOCIOLOGIJA 

 

A: Uvod v sociologijo, kultura in socializacija ter 

družbena struktura  

FIZIKA A: Merjenje. Energija 

B: Nihanje in valovanje 

ŠPORTNA VZGOJA  A: Splošna kondicijska priprava, atletika  

B: Športne igre  

C: Izbirni športi 

PODJETNIŠTVO IN 

TRŽENJE 

A: Podjetništvo  

B: Trženje 

ŽIVILSKA 

MIKROBIOLOGIJA Z 

BIOTEHNOLOGIJO 

A: Načrtovanje in izvedba bioprocesa  

B: Vrste biotehnoloških postopkov  

TEHNOLOGIJE ŽIVIL 

ŽIVALSKEGA IZVORA 

A: Izdelki iz mesa in ostalih živil živalskega 

izvora  

B: Izdelki iz mleka 

ŽIVILA RASTLINSKEGA 

IZVORA 

A: Predelava žit 

B: Predelava sadja in vrtnin, izdelava olj 

C: Izdelava pijač 

STROKOVNI PRAKTIKUM A: Izdelava projektne naloge 

 

 

 

 

 



3.1.1 Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

Preglednica 3 prikazuje oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Preglednica 3: Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

 SLO MA ANJ NEJ UME GEO SOC FIZ ŠV POT ŽMB TŽŽ ŽRI SP 

I X X X X  X  X X X X X X X 

II         X      

III      X X  X     X 

 

Legenda: 

I individualno 

II v dvojicah 

III skupinsko 

 

 

 

Preglednica 4 prikazuje načine preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Preglednica 4: Načini preverjanja in ocenjevanja znanja 

 SLO MA ANJ NEJ UME GEO SOC FIZ ŠV POT ŽMB TŽŽ ŽRI SP 

1. X X X X   X X   X X X  

2. X X X X X X  X  X X X X X 

3.     X    X X  X X  

4.           X    

5.      X    X X X  X 

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

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

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

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

 laboratorijske vaje, 

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

naloge, terensko delo, ipd.  

 

 



3.1.2 Timsko ocenjevanje 

 

Pri programskih enotah, kjer se v izobraževalni proces vključujeta dva učitelja ali več, 

posameznega dijaka ocenjuje več ocenjevalcev s posameznih področij, ki predlagajo skupno 

oceno.  

Pri strokovnih vsebinskih sklopih, področjih, temah 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.  

 

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.  

 

3.1.4 Ocenjevalne lestvice 

 

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%-49%   50%-64%    65%-79%     80%-89%   90%-100% 

NEJ    0%-49%   50%-64%    65%-79%     80%-89%   90%-100% 

UME    0%-49%   50%-64%    65%-79%     80%-89%   90%-100% 

GEO    0%-49%   50%-64%    65%-79%     80%-89%   90%-100% 

SOC    0%-49%   50%-64%    65%-79%     80%-89%   90%-100% 

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

ŠVZ     0-49%    50-59%    60-74%     75-89%   90-100% 

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



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

TŽŽ    0-49%    50-62,5%    63-74,5%     75-87,5%   88-100% 

ŽRI    0-49%    50-62,5%    63-74,5%     75-87,5%   88-100% 

SP    0-49%    50-62,5%    63-74,5%     75-87,5%   88-100% 

 

3.1.5 Interesne dejavnosti (ID)  

 

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

dejavnosti:                     

 1. 

letnik 

2. 

letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL      

- športni dnevi 12 6 

- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6 

- ogled študijske knjižnice 6   

Skupaj 30 12 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM     

- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6 6  

- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd) 6   

- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega 

področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih vrat 

inštitutov, fakultet itd) 

6 6 

Skupaj 18 12 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 16 8  

- mladinska raziskovalna dejavnost     

- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in 

športni trening 

    

- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih     

- tečaji cestnoprometnih predpisov     

- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji     

- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim     

- socialno delo itd.     

Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 32  

 

PROSTA IZBIRA DIJAKA: 8 h ( izbere v šolskem katalogu OIV ali prinese ustrezno 

potrdilo). Razrednik spremlja realizacijo interesnih dejavnosti. Obvezna je 80% prisotnost, 

sicer se o ukrepih dogovori PUZ. 



3.1.6 Integrirane ključne kompetence (IKK) 

 

Integrirane ključne kompetence (IKK) v prenovljenih programih (učenje učenja, socialne 

spretnosti, načrtovanje in vodenje kariere, podjetništvo), ki se izvajajo integrirano pri 

posameznih programskih enotah, ne ocenjujemo številčno, ampak jih spremljamo. V ta namen 

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

učnih dosežkov. 

KLJUČNE KOMPETENCE GLAVNI CILJI POSAMEZNE KLJUČNE 

KOMPETENCE 

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. 

Socialne spretnosti Timsko delo, razvoj sporazumevalnih zmožnosti (ustne 

komunikacije in bralne pismenosti), oblikovanje pozitivne 

samopodobe, spoštovanje med seboj, sprejemanje drugih in 

drugačnih, sodelovalno učenje. 

Načrtovanje in vodenje 

kariere  

Postavljanje lastnih ciljev, poznavanje možnosti za razvoj 

kariere, ugotavljanje interesov, mapa učnih dosežkov. 

Podjetništvo Načrtovanje in organizacija dela, razvijanje in izvedba 

projektov, ekonomičnost pri delu, prilagodljivost v 

poklicnih priložnostih, sposobnost vzpostavljanja 

primernega odnosa v različnih situacijah. 

 

 

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

 

Preglednica 7: Razvrstitev IKK po programskih enotah 

 SLO MAT TJ UME GEO SOC FIZ ŠVZ POT ŽMB TŽŽ ŽRI SP 

UU X X X X X X X  X    X 

SS X  X X X X  X X  X X X 

NK      X   X  X X X 

P         X    X 

Legenda: ključne kompetence, ki se razvijajo in uresničujejo v posameznih programskih 

enotah: 

UU – Učenje učenja 

SS -  Socialne spretnosti 

NK - Načrtovanje kariere 

P - Podjetništvo 

 

 

 



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 ocenjevanj so zapisani v prilogi dnevnika. 

 

4 OBVEŠČANJE 
 

Obveščanje staršev in dijakov o uspehu 

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

 Po 1. ocenjevalnem obdobju, prejmejo starši prvo obvestilo.  

 Po 24. maju 2017 pa prejmejo dijaki spričevalo oz. če niso uspešno opravili letnika pa  

obvestilo o uspehu. 

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 , 

 z dovoljenimi pripomočki - 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. 

 

5 Napredovanje dijaka  
 

Dijak, ki konča letnik, lahko opravlja poklicno maturo, ko je pozitivno ocenjen pri vseh 

predmetih in izpolni druge obveznosti, določene s programom. Poklicna matura se opravlja v 

skladu s pravilnikom o poklicni maturi in na podlagi izpitnih katalogov znanja za program 

živilsko prehranski tehnik. 

Dijak, ki obveznosti iz posameznega letnika ne izpolni do konca pouka v šolskem letu, lahko 

opravlja 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 posamezni programski enoti za vsak ocenjevalni sklop po 

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 

odločamo na sestankih PUZ-a o nadaljnjih ukrepih v oddelku. Analizo uspeha oddelka pa 

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 osebni izobraževalni načrt za dijake, ki ne 

dosegajo minimalnih standardov znan in niso pridobili pozitivnih ocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Načrt aktivnosti za prvi projektni teden 

 
PRVI PROJEKTNI TEDEN za dijake 5. letnikov PTI  

1. – 6. 9. 2016 

 

torek, 

1.9 

 

4 ure 

Sprejem dijakov ob 9.00 do 12.00 
 

Pregledati: seznam dijakov, osebne podatke, opomnik, predmetnik, imena 

učiteljev, šolska pravila, pravilnik o ocenjevanju, mapa učnih dosežkov, 

ogled šole – predvsem laboratorijev in način izvajanja prakse v učilnicah, 

pomalicati, izdati potrdila o šolanju. 

 

Malica ob 10.30.  

 

Vpis v dnevnik: sprejem dijakov – 4 ure, izvajalec razrednik  

2.9.-6.9 

 

POUK po prilagojenem urniku. 

 

 

 

 
 


