II. gimnazija Maribor

International Baccalaureate

PRAVILA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA V PROGRAMU
MEDNARODNE MATURE v šolskih letih 2014/15 in 2015/16
1. člen
(namen pravil)
Za dijake programa Mednarodne mature (v nadaljevanju: program MM) veljata Pravilnik o ocenjevanju znanja v
srednjih šolah (Ur. l. RS, 60/2010) in Šolska pravila ocenjevanja znanja II. gimnazije Maribor (2014/15), razen za
4. člen tega pravilnika.
S temi pravili se podrobneje urejajo ocenjevanje znanja, spretnosti in veščin ter pogoji za napredovanje dijakov in
dijakinj (v nadaljevanju: dijak) iz 3. v 4. letnik v programu Mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor.
2. člen
Dijak programa MM ima kot dijak II. gimnazije Maribor naslednje dolžnosti:
da spoštuje pravila šole in se ravna po njih,
da redno in pravočasno obiskuje pouk,
da vestno izpolnjuje šolske obveznosti,
da se primerno vede,
da redno in pravočasno obvešča starše oz. skrbnike o svojem učnem uspehu, obisku pouka, roditeljskih
sestankih in govorilnih urah ter jim izroča obvestila, ki so jim namenjena.
3. člen
Za napredovanje v višji letnik mora dijak izpolniti naslednje obveznosti:
pri vseh predmetih mora opraviti vse pisne preizkuse znanja,
pri vseh predmetih mora imeti ob koncu šolskega leta pozitivno oceno,
opraviti mora obveznosti tedna TOK in G4.
4. člen
Ocene, izražene v odstotkih, se pretvarjajo v ocene na 5-stopenjski lestvici po naslednjem ključu:
5: odlično (75–100 %)
4: prav dobro (65–74 %)
3: dobro (51‒64 %)
2: zadostno (40–50 %)
1: nezadostno (39 % in manj)

Končna ocena se izračuna tako, da se povprečni odstotek na osnovi lestvice pretvori v oceno.
5. člen
Dijak mora za napredovanje v višji letnik do konca pouka izpolniti še naslednje obveznosti:
materni jezik







pridobiti vse predvidene ocene (test iz literarne teorije, komentar
neznanega besedila oz. šolski esej)
oddati literarni esej (1200–1500 besed) in refleksijo (300–400 besed)
o enem izbranem besedilu od treh obravnavanih iz svetovne
književnosti. Predhodno mora pri vsakem obravnavanem besedilu
opraviti govorno dejavnost, napisati krajšo refleksijo ter šolski esej.
opraviti formalni govorni nastop (individual oral presentation)
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angleščina




opraviti vse ustne predstavitve in zagovore
napisati vse pisne sestavke

francoščina




opraviti vse ustne predstavitve in zagovore
napisati vse pisne sestavke

ekonomija
filozofija




oddati dva komentarja
oddati esej za interni del ocene

psihologija



oddati poročilo o eksperimentu, napisano po zahtevanih kriterijih

biologija



opraviti vse predpisane vaje in v dogovorjenem roku oddati vsa
zahtevana poročila
opraviti eksperimentalni del razširjenega eseja (če je bil izbran pri
biologiji)


fizika



oddati vsa zahtevana poročila o laboratorijskih vajah

kemija




opraviti vsaj 80 % laboratorijskih vaj in
zanje oddati ustrezna poročila

matematika



oddati 1 seminarsko nalogo

CAS ‒ Creativity,
Action and Service
(kreativnost,
aktivnost in
humanitarna
dejavnost)






opraviti 2 konzultaciji s CAS-koordinatorjem
izpolniti CAS-dnevnik
oddati pisni sestavek (vsaj 600 besed) o opravljenih CAS-aktivnostih
oddati podpisane CAS/AEF-formularje

EE – Extended
essay (razširjeni
esej)




do 16. 6. 2015 oddati osnutek razširjenega eseja (Extended Essay)
oddati končno verzijo razširjenega eseja (Extended Essay) v skladu z
internimi roki, ki jih določi oddelčni učiteljski zbor programa MM.
6. člen

Dijak lahko eno pridobljeno oceno pri vsakem predmetu na svojo željo zvišuje v dogovoru z učiteljem. Dijak lahko
manjkajoče ocene pridobi 14 dni po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja ali 14 dni pred koncem 2. ocenjevalnega
obdobja.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji letnik ugotavlja učiteljski zbor programa MM na konferenci ob koncu
pouka. Šola o svojih ugotovitvah sproti obvešča starše oz. skrbnike.
8. člen
Če je dijak ob koncu šolskega leta negativno ocenjen pri posameznem predmetu, mora za napredovanje v višji
letnik opravljati popravni izpit, ki poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS,
60/2010).
9. člen
Dijak, ki ne izpolni vseh obveznosti iz 3. in 5. člena oz. ne opravi popravnega izpita, ne more napredovati v višji
letnik. Prepiše se lahko v gimnazijski program (v 3. letnik) ali ponovno obiskuje isti letnik programa MM. V tem
primeru krije stroške MM-šolnine dijak sam.
10. člen
Če dijak iz opravičljivih razlogov (dolgotrajna bolezen, izredne socialne razmere ipd.) ni mogel opraviti vseh
obveznosti, mu lahko ravnatelj šole dovoli napredovanje v višji letnik in mu določi roke, v katerih bo opravil
obveznosti prejšnjega letnika. Pri tem mora ravnatelj šole pridobiti mnenje učiteljskega zbora programa MM.
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11. člen

Za pridobitev diplome mora dijak opraviti vse obveznosti, določene s pravili Organizacije za mednarodno maturo
(IBO).

12. člen

Dijak se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili organizacije IBO o akademski poštenosti (Diploma programme
Academic Honesty; IBO Cardiff 2007) in v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. l. RS,
21/1995). S pravili in določili organizacije IBO in s pravilnim ravnanjem ga bo seznanil koordinator programa MM
v septembru.
Če dijak krši pravila o akademski poštenosti, sledijo naslednji ukrepi:
- 1. kršitev: opomin (opravi se razgovor s profesorjem in koordinatorjem programa MM ter dijakom)
- 2. kršitev: izključitev iz programa MM (opravi se razgovor s profesorjem, ravnateljem in koordinatorjem
programa MM ter dijakom in njegovimi starši oz. skrbniki).

13. člen
S Pravili o preverjanju in ocenjevanju znanja v programu Mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor so seznanjeni
dijaki in starši oz. skrbniki, kar potrdijo s svojim podpisom.

Maribor, 11. 6. 2014

Ravnatelj:
Ivan Lorenčič

Potrjujemo, da smo seznanjeni s Pravili o preverjanju in ocenjevanju znanja v programu Mednarodne mature na
II. gimnaziji Maribor.
Ime in priimek dijaka (tiskane črke): ___________________________________________________
Podpis dijaka:

Podpis staršev oz. skrbnikov:
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