POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA - 1. letnik
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA - IKT
1. NAČINI PREVERJANJA ZNANJA
Pri predmetu je snov razdeljena na tri sklope. 1. sklop je Osnove računalništva in informatike,
2 sklop je Pisna predstavitev informacij in 3. sklop računalniška omrežja. Oblika preverjanja
je pisna, ustna ali v obliki izdelka in zajema snov posameznega sklopa ali teme. Preverjanje
znanja se ne ocenjuje.
2. NAČINI OCENJEVANJA
2.1. Pisno ocenjevanje
Ocenjuje se sledeče vsebine:
1. sklop
Osnove računalništva
in informatike

2. sklop
Pisna predstavitev
informacij

3. sklop
računalniška
omrežja

Kriteriji za izdelke:
Dosežen
odstotek točk
0% - 49%
50% - 59%
60% - 74%
75% - 89%
90% - 100%

Ocena
nzd(1)
zd(2)
db(3)
pdb(4)
odl(5)

2.2. Izdelek
Obvezna oblika ocenjevanja je izdelek, ki se ocenjuje najmanj dvakrat v šolskem letu.
Pri izdelku se ocenjuje praktično delo dijaka, ki zajema: sodelovanje dijaka v timu, poročilo,
nastop in zagovor.
Dijak pri izdelku dobi oceno nezadostno,če:

učitelj ugotovi, da je izdelek prepisan od sošolca,

če je vsebina izdelka preskopa ali ne ustrezna navodilom ter

če dijak ne odda izdelka v roku, ki ga določi učitelj.
Datum ocenjevanja določi profesor. Če dijak, ne odda izdelek v napovedanem roku, se šteje
da ga ni pridobil ocene. Oceno popravi v roku 14 dni po konferenci ali 14 dni pred koncem
pouka. Izvzeti so dijaki DSP in dijaki primeri daljše bolezni. Ti se dogovorijo za naknadni
rok. Vsak izdelek, ki je ocenjen z nzd(1), dijak ponovno naredi.

3. ZAKLUČEVANJE OCEN OB ZAKLJUČKU POUKA
Ob zaključevanju učitelj upošteva vse pridobljene ocene. Končna ocena in ocena ob
zaključku konference je pozitivna pod pogojem, da ima dijak vse pozitivne ocene iz izdelka.
1. POPRAVNI IZPIT
Če dijak ob koncu leta nima zaključene pozitivne ocene, opravlja popravni izpit
Tanja Masterl

POSLOVANJE TRGOVSKEGA PODJETJA 2. letnik
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA - IKT
1. NAČINI PREVERJANJA ZNANJA
Pri predmetu je snov razdeljena na dva sklopa. 1. sklop so Elektronske preglednice in 2 sklop
so Elektronske predstavitve. Oblika preverjanja je pisna, ustna ali v obliki izdelka in zajema
snov posameznega sklopa ali teme. Preverjanje znanja se ne ocenjuje.
2. NAČINI OCENJEVANJA
2.1. Pisno ocenjevanje
Ocenjuje se sledeče vsebine:
1. sklop
Elektronske preglednice

2. sklop
Elektronske predstavitve

2.2. Izdelek
Obvezna oblika ocenjevanja je izdelek, ki se ocenjuje najmanj dvakrat v šolskem letu.
Pri izdelku se ocenjuje praktično delo dijaka, ki zajema: sodelovanje dijaka v timu,
poročilo, nastop in zagovor.
Dijak pri izdelku dobi oceno nezadostno,če:
 učitelj ugotovi, da je izdelek prepisan od sošolca,
 če je vsebina izdelka preskopa ali ne ustrezna navodilom ter
 če dijak ne odda izdelka v roku, ki ga določi učitelj.
Datum ocenjevanja določi profesor. Če dijak, ne odda izdelek v napovedanem roku, se
šteje da ga ni pridobil ocene. Oceno popravi v roku 14 dni po konferenci ali 14 dni pred
koncem pouka. Izvzeti so dijaki DSP in dijaki primeri daljše bolezni. Ti se dogovorijo
za naknadni rok. Vsak izdelek, ki je ocenjen z nzd(1), dijak ponovno naredi.
3. ZAKLUČEVANJE OCEN OB ZAKLJUČKU POUKA
Ob zaključevanju učitelj upošteva vse pridobljene ocene. Končna ocena in ocena ob
zaključku konference je pozitivna pod pogojem, da ima dijak vse pozitivne ocene iz izdelka.
4. POPRAVNI IZPIT
Če dijak ob koncu leta nima zaključene pozitivne ocene, opravlja popravni izpit
Tanja Masterl

