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Cirkulane, 1.3.2015

Na podlagi 80. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 - ZUJF) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanju učencev
izdajam

IZPITNI RED PRI POPRAVNIH, PREDMETNIH IN RAZREDNIH IZPITIH V OŠ CIRKULANE-ZAVRČ

1. Izpitni red v OŠ Cirkulane-Zavrč se sestavi na podlagi 33., 34., 35., 36 člena Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja.
2. Izpiti, ki jih v šoli lahko opravljajo učenci so: predmetni, razredni in popravni izpit.
3. Učenci lahko opravljajo izpite iz druge točke v času, ki je predviden za opravljanje izpitov v
šolskem koledarju.
4. Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.
5. Učenec lahko v 7. in 8. razredu opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.
6. Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v istem šolskem letu. Če
ga ne opravi uspešno, ga lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.
7. Učenec lahko na isti dan opravlja izpite iz največ dveh predmetov.
8. Učenec se na opravljanje izpita prijavi pisno v tajništvu šole v času uradnih ur, ko izve, da
bo opravljal popravni izpit.
9. Učenec bo najmanj 3 dni pred izpitom obveščen, kdaj bo imel izpit.
10. Komisije za izpite imenuje ravnateljica šole.
11. Učenec opravlja izpite pred izpitno komisijo.
Izpiti so pisni pri slovenščini, angleščini, nemščini in matematiki. Pisni del izpita traja največ
45 minut, pri vseh predmetih, tudi slovenščini, matematiki, nemščini in angleščini učenci
opravljajo še ustni izpit, ki traja največ 30 minut. Pri ustnem izpitu učenci izbirajo med
najmanj tremi listi z vprašanji oz. nalogami.
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12. Teme in naloge za izpite določi izpitna komisija skupaj z učiteljem, ki predmet poučuje.
13. Izpitna komisija oceni učenca takoj po opravljenem izpitu.
14. Izpitna komisija takoj obvesti učenca o oceni.
15. Če je učenec pri izpitu odsoten iz neopravičljivih razlogov, ali izpit prekine, se šteje, da
izpita ni opravil.
16. Če učenec iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu, lahko opravlja izpit v roku, ki ga
določi ravnateljica.
17. Izpitni red sprejme ravnateljica šole in začne veljati z dnem objave na oglasni deski šole.

ravnateljica
Suzana Petek

Hraniti:
Arhiv – Pravilniki
Oglasna deska v zbornici
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