Na podlagi 80. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF)
in v skladu s 6. odstavkom 33. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v osnovni šoli (ur. list RS, št. 73/08), ravnateljica Katja Selčan sprejemam

PRAVILNIK O IZPITNEM REDU
v JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

1. člen
Ta pravilnik ureja izpitni red v JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče.

2. člen
(NEOCENJENOST UČENCA)
Učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka, je lahko
neocenjen iz vseh ali iz posameznih predmetov.
Če je učenec iz prejšnjega odstavka neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali v delu
ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi starši prilagodi
načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen. O prilagoditvah odloči oddelčni
učiteljski zbor.
Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do konca šolskega
leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit).
3. člen
(NEGATIVNA OCENA PREDMETNEGA IZPITA V TRETJEM OBODBJU)
Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz
največ dveh predmetov, opravlja popravni izpit. Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih
izpitov v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, ponavlja razred.
Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 9. razredu negativno ocenjen iz enega
ali več predmetov, lahko opravlja popravne izpite ali ponavlja 9. razred.
4. člen
(OPRAVLJANJE IZPITOV)
Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu.
Učenec v 7. oziroma 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.
Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. če popravnih
izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.
Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma enega, če ima
pisni in ustni del. učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in
načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.
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Učenec opravlja izpite v osnovni šoli, v kateri je vpisan, v desetih delovnih dneh po zaključku
pouka.
Kadar pouk posameznega predmeta, ki se izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), ne traja do
konca pouk v šolskem letu, lahko učenec opravlja izpit predhodno v roku, ki ga določi
ravnateljica, vendar ne prej kot deset dni po zaključku pouka tega predmeta. V tem primeru
se šteje, da je izkoristil en izpitni rok.
Osnovna šola podrobneje uredi način prijave, časovno razporeditev dela izpitnih komisij in
potek izpitov.
5. člen
(IZPITNA KOMISIJA)
Učenec izpite opravlja pred izpitno komisijo.
Izpitna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnateljica osnovne šole
praviloma izmed učiteljev šole, v posameznih primerih pa lahko za člana komisije imenuje
tudi učitelja druge šole.
6. člen
(USTNI IN PISNI IZPITI)
Izpiti so pisni in ustni ali samo ustni.
Pisni izpit se opravlja pri slovenščini, tujem jeziku in matematiki, pri drugih predmetih je izpit
samo ustni.
Pisni del izpita traja praviloma 45 minut, vendar največ 60 minut, ustni del pa lahko traja
največ 30 minut.
Teme, naloge in vprašanja za izpit, ki so v skladu z učnim načrtom predmeta, določi izpitna
komisija pred začetkom opravljanja izpita. Izpitna komisija oceni učenca neposredno po
ustnem izpitu. Z oceno seznani učenca takoj.

7. člen
(ODSOTNOST PRI IZPITU)
Če učenec v predpisanem roku iz opravičljivih razlogov ne pride k izpitu ali med izpitom
odstopi, lahko opravlja izpit v okviru istega roka v času, ki ga določi ravnateljica.
Če se učenec iz neupravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, se šteje, da izpita ni
opravil.
Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan po tem, ko se objavi na oglasni deski zavoda.

Radeče,___________
Številka:__________
Katja Selčan,
ravnateljica
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