OPOMBE IZ RAZVOJNEGA DELA:
KRITERIJI OCENJEVANJA v š.l. 2015/16
1. Pri športni vzgoji uporabljamo ocenjevanje gibalnih spretnosti in praktično
preverjanje.

2. OCENJEVANJE GIBALNIH SPRETNOSTI
V prvi konferenci se ocenjuje gimnastika in športne igre v drugi konferenci pa atletika,
gimnastika in športne igre.
Učitelj športne vzgoje določi datum in uro ocenjevanja. To lahko naredi tudi v
dogovoru z dijaki oziroma s posameznim dijakom.
SEMINARSKA NALOGA
Seminarsko nalogo izdela dijak v primeru dolgotrajne nezmožnosti izvajanja gibalnih
aktivnosti z zdravniškim opravičilom.
Vrsta ocene
Ocenjevanje gibalne spretnosti in motoričnih
sposobnosti.
Seminarska naloga v primeru dolgotrajne
nezmožnosti izvajanja gibalnih aktivnosti z
zdravniškim opravičilom.

Število ocen
Najmanj 2 oceni.
Po dogovoru s profesorjem ŠVZ.

3. POPRAVLJANJE OCEN
Dijaki se za popravljanje negativne ocene dogovarjajo individualno s profesorjem
športne vzgoje.
Dijaki se za izboljševanje ocene dogovarjajo individualno s profesorjem športne
vzgoje
4. ŠPORTNI DAN
Dijaki morajo v tekočem šolskem letu obvezno opraviti 2 športna dneva. V kolikor
dijak ni opravil enega ali obeh športnih dni, mu aktiv športne vzgoje individualno
določi naloge in aktivnosti, s katerimi bo nadomestil manjkajoči športni dan.
5. ZAKLJUČEVANJE OCEN OB ZAKLJUČKU POUKA
Vse ocene so enakovredne. Ocena ob zaključku pouka se zaključi tako, da se izračuna
aritmetična sredina vseh ocen. V kolikor je dijak oz. dijakinja med oceno, se zaključi
na sledeč način: 0,1 do 0,4 se zaključi navzdol od 0,5 do 0,9 se zaključi navzgor.
6. IZPITI
Izpit je sestavljen iz:
a.
Seminarske naloge
b.
Zagovor seminarske naloge
c.
Opravljanje praktičnih športnih vsebin ter poteg listka z vprašanji

Temo za seminarsko nalogo lahko določi učitelj športne vzgoje, lahko pa si jo dijak
izbere sam. Seminarska naloga mora obsegati vsaj 4 tipkane strani in jo morajo dijaki
oddati najkasneje do dneva izpita.
Pri opravljanju praktičnih vsebin dijaki izvlečejo listek na katerem sta dva vprašanja
oziroma dve nalogi, ki jih morajo dijaki praktično izvesti. Listke z vprašanji oziroma
nalogami pripravi aktiv športne vzgoje.
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