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Obvestilo za učence 6. in 9. razreda in njihove starše!
Pred nami je nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred v šolskem letu 2020/21.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence obvezen postopek preverjanja znanja,
pri katerem imajo vse učenke in vsi učenci enake možnosti, da pokažejo svoje znanje.
Dosežki učencev pri NPZ se v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v
srednjo šolo.
NPZ JE ZA VSE UČENCE ŠESTIH IN DEVETIH RAZREDOV OBVEZNO IN SE IZVEDE V
ENEM ROKU V MESECU MAJU.
Učenci, ki bodo na dan pisanja v karanteni, lahko pišejo NPZ po povratku v šolo.
Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij:
1. Datumi
4. maj – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj – NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred
1. do 3. junij – seznanitev učencev in staršev 9. razreda z dosežki in uveljavljanje
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge
– možnost poizvedbe (poizvedbo opravi ravnateljica)
7. do 9. junij – seznanitev učencev in staršev 6. razreda z dosežki in uveljavljanje
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge
– možnost poizvedbe (poizvedbo opravi ravnateljica)
15. junij – razdelitev obvestil o dosežkih za 9. razred
24. junij – razdelitev obvestil o dosežkih za 6. razred

2. Ura
Začetek preizkusov je ob 8.00; učenci v šolo pridejo vse dni preverjanja ob 7.40. Čas
pisanja je 60 minut.

3. Pripomočki in dovoljeno gradivo
SLJ, TJA – modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik

MAT – modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, ravnilo, šestilo,
šilček, geotrikotnik. Uporaba žepnega računala ni dovoljena. Matematični obrazci in
konstante so sestavni del preizkusa znanja.

4. Pouk po preizkusih znanja
Učenci imajo po končanih preizkusih pouk po rednem urniku ali druge planirane dejavnosti.
O točnem urniku bodo učenci sproti obveščeni.

5. Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja za šole, učence in starše ter vpogledi na
šolah
Vpogledi učencev v ovrednotene preizkuse znanja potekajo v elektronski obliki. Šola jih
organizira v računalniški učilnici, tako da ima vsak učenec svoj računalnik, na katerem odpre
spletno stran http://npz.ric.si in se prijavi s svojo šifro in številko EMŠO. Na enak način
boste starši in učenci lahko dostopali do ovrednotenih preizkusov tudi doma.
Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja 2020/2021 so za vpoglede na šolah
predvideni za 9. razred dnevi od 1. do 3. junija in za 6. razred od 7. do 9. junija. Učitelji za
slovenščino, matematiko in angleščino bodo pri odločitvi staršev za strokovno presojo v
primeru dvoma o pravilnosti vrednotenja ponudili pomoč; 3. junija (četrtek) bodo pomagali
staršem devetega razreda, 9. junija (sreda) pa staršem 6. razreda. Obakrat bodo na šoli do
15. ure ali po dogovoru s starši tudi dlje.
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