
Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet ŠPORTNA VZGOJA. 
 
Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili 
ocenjevanja Gimnazije Novo mesto , veljavnim učnim načrtom predmet ŠPORTNA VZGOJA. 
 

1. Minimalni standardi znanj 
Minimalni standardi so enaki pričakovani ravni sposobnosti in znanj kot so zapisana v Učnem načrtu 
za športno vzgojo v Gimnazijah. 
 

2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja 
Pozitivna ocena iz vseh ocenjevalnih sklopov. 
 

3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Pozitivna ocena iz vseh ocenjevalnih sklopov. 
 

4. Načini pridobivanja ocen  
Izvajanje praktičnih vsebin v vsakem ocenjevalnem sklopu. Namesto praktičnih vsebin zaradi daljše 
bolezni ali poškodbe dijak opravi predstavitev ali seminarsko nalogo iz posameznega sklopa.  
 

5. Kriteriji ocenjevanja 
 
MOTORIČNE NALOGE 

Odlično (5) – motorično nalogo izvede v celoti, zanesljivo in brez napak, 
Prav dobro (4) – motorično nalogo izvede v celoti, manj zanesljivo in z manjšimi napakami, 
Dobro (3) – motorično nalogo izvede v celoti, nezanesljivo in z večjimi napakami, 
Zadostno (2) – motorično nalogo izvede po delih, z zelo veliko večjimi napakami, 
Nezadostno (1) - motorično nalogo ne izvede. 
 
PREDSTAVITEV SEMINARSKE NALOGE 
Odlično (5) – izvirno,ustrezno in razumljivo predstavi nalogo, navede vire in razume temo. Govor 
tekoč in smiselno povezan brez učiteljeve pomoči. Zna odgovoriti na vprašanja.  
Prav dobro (4) – večinoma pri predstavitvi primerno, nebesedno komunicira s poslušalci. Zna 
odgovoriti na precej zastavljenih vprašanj. 
Dobro (3) – zelo si pomaga z napisanim besedilom, pri tem je nespreten, je manj razločen, uporablja 
preprost jezik. 
Zadostno (2) – bere, celo z napakami, uporablja pretežno pogovorni jezik, govori nerazločno. 
Neustrezno uporablja terminologijo. 
Nezadostno (1) – učenec zelo na kratko predstavi nalogo, ne zna odgovoriti na zastavljena vprašanje, 
teme ne zadane 
 

6. Preverjanje znanja 
Sprotno, v obliki krajših ali daljših delov praktičnega preverjanja motorične naloge ali sklopa. 
 

7. Odstopanja 
Zaradi individualnih posebnosti dijaka oz. drugih opravičljivih razlogov je možno odstopanje od 
navedenih pravil. 
 

8. Opravljanje popravnega izpita/predmetnega izpita 
8.1 način opravljanja 

Dijak opravi 3 praktične naloge iz različnih sklopov. 
 

8.2 ocenjevanje  



Ocenjujemo vsak sklop posebej, končna ocena je povprečje vseh treh ocen. 
 

9. Opravljanje predmetnega izpita 
9.1 način opravljanja 

Dijak opravi 3 praktične naloge iz različnih sklopov. 
 

9.2 ocenjevanje  
Ocenjujemo vsak sklop posebej, končna ocena je povprečje vseh treh ocen. 
 

10. Opravljanje dopolnilnega izpita 
10.1 Način opravljanja 

Dijak opravi praktične naloge iz manjkajočega sklopa/ov. 
 

10.2 Ocenjevanje 
Ocenimo manjkajoči sklop; končno oceno uskladimo z ostalimi ocenami v šolskem letu. 
 


