KRITERIJI OCENJEVANJA ZA:

program: SSI - EKONOMSKI TEHNIK
MODUL 2 –POSLOVANJE PODJETIJ (3. letnik)
MODUL 4 - SODOBNO GOSPODARSTVO (1., 2., 3,. in 4. letnik)
MODUL 7 - KOMERCIALNO POSLOVANJE (2. in 3. letnik)
program: PTI – EKONOMSKI TEHNIK

MODUL 2 - RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA (1. letnik)

program: PRODAJALEC
MODUL 1 – program PRO – PRAVNO ORGANIZACIJSKI VIDIKI POSLOVANJA
(3. letnik)

1. NAČINI PREVERJANJA ZNANJA
Pred ocenjevanjem izdelka se izvede ustno (v obliki pogovora učenec – učitelj) ali pisno
preverjanje znanja, ki se ne ocenjuje. Preverjanje znanja zajema točno določen obseg snovi, ki
se ga kasneje ocenjuje..

2. OCENJEVANJE

2.1 Pisno ocenjevanje
Dijak mora pridobiti najmanj eno pisno oceno v vsakem konferenčnem obdobju.

2.2 Ustno ocenjevanje
Dijak je lahko vprašan ustno, in sicer napovedano najmanj enkrat v šolskem letu.

2.3 Izdelek

Obvezna oblika ocenjevanja je izdelek, ki se ga ocenjuje najmanj dvakrat v šolskem letu.
Izdelek je lahko tudi seminarska naloga.
Pri izdelku se ocenjuje praktično delo dijaka, ki zajema: sodelovanje dijaka v timu, poročilo,
nastop in zagovor. Izdelek je lahko tudi seminarska naloga iz strokovne ekskurzije ali
priprava na maturo.
Dijak pri izdelku dobi oceno nezadostno, če:


učitelj ugotovi, da je izdelek prepisan dobesedno iz internetnih virov ali od
sošolca,



če je vsebina izdelka preskopa ali ne ustrezna navodilom ter



če dijak ne odda izdelka v roku, ki ga določi učitelj.

Vsi izdelki se hranijo v predmetni mapi, ki jo učitelj na koncu leta pregleda in oceni po v
naprej določenih kriterijih. S tem se ugotovijo določene kvalifikacije dijaka: natančnost,
organiziranost, smisel za oblikovanje …

3. ZAKLJUČEVANJE OCEN OB KONFERENCI IN OB ZAKLJUČKU POUKA
Ob zaključevanju učitelj upošteva vse pridobljene ocene.

Končna ocena

in ocena ob

zaključku konference je pozitivna pod pogojem, da ima dijak pozitivne vse pisne ocene in
pozitivne ocene iz izdelka.

4. POPRAVNI IZPIT
Če dijak ob koncu leta nima zaključene pozitivne ocene, opravlja popravni izpit v pisni obliki
iz snovi celega leta.

5. ODSTOPANJA

program: SSI- EKONOMSKI TEHNIK

MODUL 7 - KOMERCIALNO POSLOVANJE (2. in 3. letnik)
Pri ocenjevanju ni pisnih nalog.

Če dijak ob koncu leta nima zaključene pozitivne ocene, opravlja popravni izpit, tako da
predloži predmetno mapo celega šolskega leta, ki vsebuje vse predpisane izdelke, ki so
ocenjeni pozitivno in lastnoročne zapiske.

