
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 za predmet ŠPORTNA 
VZGOJA. 
 
1. Minimalni standardi znanj 
Minimalni standardi so enaki pričakovani ravni sposobnosti in znanj, kot je zapisano v 
Učnem načrtu za športno vzgojo v Gimnazijah. 
 
 
2. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
Dijaki morajo pridobiti dve pozitivni oceni iz sklopov, ki jih učitelj ocenjuje glede na njegovo 
letno učno pripravo.  
 
Sklopi, ki jih ocenjujemo v posameznem letniku, so naslednji: 

1. letnik: 
- atletika (atletska abeceda) 
- odbojka (zg. odboj, sp. odboj, spodnji servis, igra 6:0) 
- gimnastika (vaja na parterju) 
- atletika (teki) 
- košarka (vodenje, met na koš, igra 1:1) 

        2.   letnik: 
- atletika (skok v daljino) 
- odbojka (zg. servis, igra) 
- košarka (vodenje, dvokorak, podaje, vtekanje, odkrivanje) 
- gimnastika (dijaki - bradlja, dijakinje – gred) 
- atletika (teki) 

        3.   letnik: 
- odbojka (napadalni udarec, blok, igra) 
- gimnastika (preskok in mala prožna ponjava 
- atletika (teki) 
- atletika (skok v višino) 
- košarka (blokade, križanja, igra 3:3) 

         4.   letnik: 
                    -     atletika (met medicinke) 
                    -     fitnes in aerobika 
                    -     predstavitev športe panoge po izbiri 
                    -     atletika (teki) 
                    -     rokomet 
 
 
3. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka 
Dijaki morajo pridobiti pozitivno oceno iz vseh sklopov, ki jih ocenjujemo v posameznem 
letniku. Dijaki morajo v šolskem letu pridobiti 4-5 ocen. 
 

1. letnik: 



- atletika (atletska abeceda) 
- odbojka (zg. odboj, sp. odboj, spodnji servis, igra 6:0) 
- gimnastika (vaja na parterju) 
- atletika (teki) 
- košarka (vodenje, met na koš, igra 1:1) 

      
         2.   letnik: 

- atletika (skok v daljino) 
- odbojka (zg. servis, igra) 
- košarka (vodenje, dvokorak, podaje, vtekanje, odkrivanje) 
- gimnastika (dijaki - bradlja, dijakinje – gred) 
- atletika (teki) 

         3.   letnik: 
- odbojka (napadalni udarec, blok, igra) 
- gimnastika (preskok in mala prožna ponjava 
- atletika (teki) 
- atletika (skok v višino) 
- košarka (blokade, križanja, igra 3:3) 

         4.   letnik: 
                    -     atletika (met medicinke) 
                    -     fitnes in aerobika 
                    -      predstavitev športe panoge po izbiri 
                    -      atletika (teki) 
                    -      rokomet 
 
 
4.    Načini pridobivanja ocen  
 
Ocenjujemo izvajanje praktičnih vsebin v vsakem ocenjevalnem sklopu. Namesto praktičnih 
vsebin lahko zaradi daljše bolezni ali poškodbe dijak opravi predstavitev, odda seminarsko 
nalogo ali pridobi oceno iz teoretičnega znanja 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 
Preverjanje poteka sproti, 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 4 praktične naloge iz različnih sklopov. 
 
8.2   Ocenjevanje  
Izpitni nastop spremlja mentor, ki za šolsko izpitno komisijo pripravi strokovno mnenje, na 
podlagi katerega šolska izpitna komisija oceni dijaka. 
Ocenjujemo vsak sklop posebej, končna ocena je povprečje vseh ocen. 
 
 
9.    Opravljanje predmetnega izpita 
 
9.1   Način opravljanja 
Dijak opravi 4 praktične naloge iz različnih sklopov. 
 
9.2   Ocenjevanje  
Izpitni nastop spremlja mentor, ki za šolsko izpitno komisijo pripravi strokovno mnenje, na 
podlagi katerega šolska izpitna komisija oceni dijaka. 
Ocenjujemo vsak sklop posebej, končna ocena je povprečje vseh ocen. 
 
 
10.    Opravljanje dopolnilnega izpita 
 
10.1   Način opravljanja 
Dijak opravi praktične naloge iz manjkajočega sklopa/ov. 
 
10.2   Ocenjevanje 



Izpitni nastop iz manjkajočih sklopov spremlja mentor, ki za šolsko izpitno komisijo pripravi 
strokovno mnenje, na podlagi katerega šolska izpitna komisija oceni dijaka. Končno oceno 
uskladimo z ostalimi ocenami v šolskem letu. 
 
11.  Preverjanje in ocenjevanje znanja pri delu na daljavo 
 

11. 1. Preverjanje znanja na daljavo in povratna informacija 

Preverjanje znanja  izvajamo na različne načine (npr. interaktivne naloge, exam.net, kvizi, 

oddaja nalog v spletni učilnici, učni listi, ustno). Znanje preverjamo na začetku učne ure ter 

redno vsakih 14 dni in / ali ob koncu posameznega sklopa snovi. Povratne informacije dijaki 

dobijo v komentarjih oddanih nalog v spletni učilnici, po elektronski pošti ali na ZOOM uri 

npr. ob pregledovanju učnih listov ali pri interaktivnih nalogah. 

 

11. 2. Načini pridobivanja ocen na daljavo 

SPLOŠNI in ŠPORTNI  ODDELKI: 

- preverjanje teoretičnega znanja – kratki testi, vprašalniki, reševanje kvizov preko spleta 

iz snovi, ki jo dijaki in dijakinje predelujejo na učnih listih v spletnih učilnicah, 

- ocenjevanje port folia oz. delovnega zvezka, ki ga dijaki in dijakinje izpolnjujejo ob 

izvedenih nalogah ali ob študiju teoretičnih vsebin po navodilih, ki jih dobijo za določeno 

uro, 

- ocenjevanje predstavitve seminarskih nalog in vodenja ure (za 4. letnik). 

Dijaki, ki nalog ne bodo opravili ali bodo na testu ocenjeni negativno, bodo morali za 

zaključeno oceno izdelati seminarsko nalogo po dogovoru z učečim učiteljem ali  opraviti 

ustno preverjanje in ocenjevanje znanja preko videokonference. 

Dijakom,  ki imajo zdravniško opravičilo zaradi težav z zdravjem, se zaključi kot oproščeno 

oz. opravičeno. Kljub zdravniškemu opravičilu dijakom omogočamo in jih spodbujamo, da 

pri pouku športne vzgoje sodelujejo kolikor jim dopuščajo njihove zdravstvene razmere. Če 

imajo celoletno opravičilo, se jih pri tem ne ocenjuje.  

V primeru, da dijak v času pouka na daljavo ne opravi določenih obveznosti, ki se ocenjujejo, 

je neocenjen. 

 

11. 3  Prilagojeni kriteriji za ocenjevanje znanja pri poučevanju na daljavo  

11.3.1 Prilagoditev kriterijev 

KRITERIJI OCENJEVANJA ZA ODDAJO DELOVNIH LISTOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 

Odlično (5) –ustrezno opravi nalogo/delne naloge(oddaja nalog v dogovorjenem roku, 

dokaze o opravljeni nalogi, naloga je povezana z vsebino iz česar je razvidno, da snov 

razume, pravilno odgovori na vprašanja, odda vse zahtevane naloge) 



Prav dobro (4) –nalogo/ delne naloge opravi z manjšimi pomanjkljivostmi (naloge odda 

zunaj zadanega roka, manjše vsebinske pomanjkljivosti v zvezi z dokazi o opravljenih 

nalogah, delno pravilno odgovori na vprašanja, odda večino zahtevanih nalog) 

Dobro (3) –nalogo/delne naloge opravi pomanjkljivo (naloge odda zunaj zadanega roka ali 

po več opozorilih, večje vsebinske pomanjkljivosti v zvezi z opravljenimi nalogami, večje 

število napak pri odgovorih na vprašanja, manjka nekaj zahtevanih oddanih nalog) 

Zadostno (2)-nalogo/delne naloge opravi zelo pomanjkljivo (naloge odda po zadanem roku 

ali po več opozorilih, veliko vsebinskih pomanjkljivosti v zvezi z opravljenimi nalogami, 

veliko število napak pri odgovorih na vprašanja, manjka večje število zahtevanih oddanih 

nalog) 

Nezadostno (1)–dijak ne opravi zadanih nalog 

PREDSTAVITEV SEMINARSKE NALOGE 

Odlično (5) –izvirno, ustrezno in razumljivo predstavi nalogo, vodi vadbo in 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. 

Vodi vadbo delno samostojno. Zna odgovoriti na precej zastavljenih vprašanj. 

Dobro (3) –vsebinsko delno ustrezno predstavi nalogo. Zelo si pomaga z napisanim 

besedilom, pri tem je nespreten, je manj razločen, uporablja preprost jezik. Vodi vadbo z 

učiteljevo pomočjo.  

Zadostno (2) –bere, celo z napakami, uporablja pretežno pogovorni jezik, govori 

nerazločno. Vsebinsko manj ustrezno in pomanjkljivo predstavi nalogo. Neustrezno 

uporablja terminologijo in vodi vadbo s pomočjo učitelja.  

Nezadostno (1) –učenec zelo na kratko predstavi nalogo, ne zna odgovoriti na zastavljena 

vprašanje, teme ne zadane. Vadbe ne izpelje. 

 

11.3.2 Potrebno število ocen 

Dijaki morajo v obdobju dela na daljavo pridobiti vsaj eno oceno. Njihovo delo se oceni ob 

zaključku tega obdobja. Predstavitve seminarskih nalog se ocenjuje sproti.  Če so v času 

pouka pred karanteno že pridobili oceno, se upošteva tudi ta.  

Ko se vrnemo v šolo bomo nadaljevali z delom po zastavljenem programu in učnem načrtu 

oz. kar nam bodo dopuščale razmere. Dijaki bodo pridobili vsaj eno oceno iz predelane 

snovi. Ocenjeni bodo po posamezni predelani snovi. 


