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ETVIRE VATOVEC PRADE

Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju zrranja ter napredovanju

udencev (Uradni list RS 73l2OO8) izdajam

IZPITNI RED PRI POPRAVNIH. PREDMETNIH IN RAZREDNIH IZPITIH V
OS ELVIRE VATOVEC PRADE

1. Izpitni red se sestavi na podlagi 33., 34.,35., 36 dlena Pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju zrrarlria se sestavi izpitni red v OS Elvire Vatovec
Prade.

2. lzpiti, ki jih v

5o1i

lahko opravljajo udenci so: predmetni, razredni in

popravni izpit.

3. Udenci lahko opravljajo izpite iz druge todke v dasu, ki je predviden

za

opravljanj e izpitov v Solskem koledarju.

4. Udenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v
Solskem letu.

5. Udenec lahko v 7. in 8. razredu opravlja popravni izpit najved dvakrat v
Solskem letu.

6. Udenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit najved dvakrat v istem
Solskem letu. ee ga ne opravi uspeSno, ga lahko opravlja Se najmanj Stirikrat
v naslednjem Solskem letu.

7. Udenec lahko na isti dan opravlja izpite iz najved, dveh predmetov.
U6enec se na opravljanje izpita prijavi pisno
uradnih ur, ko iane, da bo opravljal popravni tzpit.

8.

v

tajniStvu 5o1e v 6asu

9. Udenec bo najmanj 3 dni pred izpitom obveSden, kdaj bo imel izpit.
10. Komisije zaizpite imenuje ravnateljica 5o1e.
1

1. Udenec opravlja izplte pred rzpitno komisijo.

Izpiti so pisni pri slovenSdini, angleSdini in matematiki. Pisni delizpita traja
najved 45 minut, pri vseh predmetih, tudi slovenSdini, matematiki in
angleSdini udenci opravljajo 5e ustni wpit,
1

ki traja najved 30 minut. Pri

Osnovna Sola Elvire Vatovec Prade
!q
Il

Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade
Pobe5ka cesta 52, 6ooo Koper
TeI.: o5l6u 5o 3r Fax: o51653 oo 59
e-mail; o-prade.kp@guest.alnes.si

OS ETVIRE VATOVEC PRADE

ustnem

Lzpi1u

udenci tzbirajo med najmanj tremi listi

z vpra5anji oz.

nalogami.

12. Teme in naloge za izpite dolodi izpitna komisija skupaj z uditeljem, H
predmet pouauje.

13.Izpitna komisija oceni udenca takoj po opravljenem izpitu.
14.Izpitna komisija takoj obvesti udenca o oceni.
15. ee je udenec pri :r;pitu odsoten iz neopravidljivih razlogov,
l

ali izpit

prekine, se Steje, daizpita ni opravil.
16. ee udenec w opravldljivih razlogov ne pride k izpitu, lahko opravlja izpit v

roku, ki ga dolodi ravnateljica.
lT. lzpitni red sprejme ravnateljica Sole in zaene veljati z dnem objave na
oglasni deski Sole.

Franka Pegan Glavina
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